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RESUMO 

 

Esta tese propõe-se a analisar a gestão do trabalho pelo olhar da atividade em uma mina de 

carvão em luta pela autogestão, assim contribuindo com os estudos sobre as Empresas 

Recuperas por Trabalhadores no Brasil. Para elaborar esse ponto de vista recorremos à 

ergonomia da atividade, à perspectiva ergológica e à psicodinâmica do trabalho, nos 

valendo especialmente do que essas disciplinas/abordagens/perspectivas puderam oferecer 

a respeito do tema das competências e da dimensão coletiva da atividade. Um panorama do 

universo da mineração de carvão e das lutas históricas dos trabalhadores pela autogestão do 

trabalho e da produção também compuseram nosso referencial para a análise. Nossa ida a 

campo se apoiou na metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho, enriquecida por 

outras influências fundamentais para adaptá-la à realidade estudada e aos nossos objetivos 

de pesquisa. O resultado dessa experiência mostra que a luta dos trabalhadores da 

COOPERMINAS pela autogestão do trabalho e da produção está longe de cessar. Se por 

um lado podemos afirmar que importantes conquistas foram alcançadas pela resistência 

cotidiana dos trabalhadores favorecendo o bem estar das pessoas e a eficácia da produção, 

por outro, apontamos uma série de limitações que decorrem das contradições impostas por 

um cenário adverso no qual a luta dos trabalhadores se configura como um projeto 

extremamente conflitivo. O olhar para a atividade, orientado pelos conceitos de 

competências e coletivos de trabalho, foi fundamental para a elaboração dessa análise. 

 

Palavras-chave: autogestão, empresas recuperadas por trabalhadores, gestão do trabalho, 

atividade, competências, coletivos de trabalho. 

 

 

  



  

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is analyze the work management  from the perspective of the 

activity in a coal mine in a struggle for self-management, thus contributing to the studies 

about workers recovered companies in Brazil. To elaborate this point of view we use the 

activity ergonomics, the ergological perspective and the psychodynamics of the work, 

making use especially of what these disciplines / approaches / perspectives might offer 

about the subject of skills and collective dimension on activity. A panorama of coal mining 

universe and historical workers struggles for self-management also composed our 

benchmark for analysis. Our trip to the field of this study was based on the methodology of 

Ergonomic Work Analysis, enriched by other influences fundamental to adapt it to the 

reality studied and our research objectives. The result of this experiment shows that the 

struggle of COOPERMINAS workers for self-management is far from ceasing. On the one 

hand we can say that significant achievements have been made by the daily resistance of 

workers favoring the well-being of people and the efficiency of production, on the other, 

we point out a number of limitations arising from the contradictions imposed by an adverse 

scenario in which the struggle of workers is configured as a highly conflictive project. The 

look for the activity, guided by the concepts of skills and collective was essential to prepare 

the analysis. 

 

Keywords: self-management, workers recovered companies, work management, activity, 

skills, collective work. 
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1 

INTRODUÇÃO 

 

O percurso da pesquisadora e a origem do tema 

Estudar o trabalho na COOPERMINAS foi para mim uma experiência única e 

especial por diversos motivos. Meu desejo de estudar engenharia de produção nasceu em 

uma fábrica de óleos lubrificantes, na minha primeira experiência profissional, ainda como 

técnica em química. O ambiente fabril me instigava e me animava. As questões relativas à 

gestão dos processos de produção me interessavam. Ao mesmo tempo, a convivência com 

os trabalhadores diretos, no chão-de-fábrica, me agradava, tornava aquele espaço vivo e 

rico de aprendizagens e vivências. 

Ao longo do curso de graduação, no entanto, não tive outras oportunidades de 

atuar na indústria. A grande maioria dos estágios oferecidos para os estudantes da 

engenharia de produção era no setor de serviços, ou nas sedes das grandes corporações, 

distantes da produção, da fábrica, dos operários. Cheguei a fazer alguns desses estágios, 

mas não consegui me encontrar neles. Não sei se pela ausência dos desafios da produção, se 

pelo ambiente de trabalho típico dos escritórios das grandes corporações, ou pela falta dos 

trabalhadores que conhecem, de fato, pela prática, os processos de transformação da 

matéria.   

Depois de um tempo perdida, à procura de um sentido para aquela formação 

profissional, já no último semestre antes da sua conclusão, encontrei, pelo Núcleo de 

Solidariedade Técnica (SOLTEC/UFRJ), a oportunidade de trabalhar em um projeto de 

extensão voltado para a assessoria a uma cooperativa de produção de parafusos na Baixada 

Fluminense, a COOPARJ. Aquele encontro não me permitiu apenas voltar a pensar a 

produção. Estudar a produção numa cooperativa, uma empresa gerida pelos trabalhadores, 

na companhia de estudantes, professores e pesquisadores militantes, me levou a refletir 

sobre a engenharia de produção com um olhar crítico.  

Pouco a pouco fui me dando conta que os conhecimentos acumulados ao longo do 

curso de graduação, que eu estava ansiosa para colocar em prática, nem sempre resolviam 

os problemas da produção e, principalmente, dos trabalhadores. Talvez aquela sensação de 

bem estar no ambiente da fábrica advinha, entre outros fatores, do reconhecimento de que 

os trabalhadores diretos tinham (e têm) muito a nos ensinar. A convivência com eles se 
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tornava um espaço de aprendizado riquíssimo, além de um espaço de trocas culturais que 

alimentam a mente, a alma e o coração. 

Sem negar o valor do conhecimento adquirido pela formação curricular, encontrei 

no diálogo com os trabalhadores a oportunidade de refletir sobre as técnicas de gestão do 

trabalho e da produção de uma maneira crítica. Pensar dessa forma não serve para rejeitar o 

conhecimento acumulado nos livros. Pelo contrário, eu voltei a ver a beleza das técnicas e 

dos saberes quando pude situá-los de volta num contexto, num espaço, num tempo, em 

relações que deram sentido ao conhecimento. Isso me permitiu (e me permite, sempre) 

reelaborá-lo e recriá-lo buscando colocá-lo a serviço das necessidades (e desejos) dos 

trabalhadores e da produção. Essa perspectiva de atuação me fez valorizar a minha 

formação. Finalmente me senti fazendo engenharia. 

Nessa experiência de assessoria a uma cooperativa de produção, em 2006, tive o 

meu primeiro contato com uma Empresa Recuperada por Trabalhadores (ERT). A 

formação da COOPARJ foi resultado do processo de falência da Parafusos Águia, na 

década de 90. Os trabalhadores que ficaram desempregados com o fechamento da empresa 

se organizaram para continuar a produzir em forma de cooperativa, herdando uma parte dos 

equipamentos da massa falida, como parte de um acordo para quitar as dividas trabalhistas 

decorrentes do processo de encerramento da empresa. O acordo não se deu sem conflitos. 

Os trabalhadores tiveram que fazer vigília na porta da fábrica durante seis meses para 

impedir que o patrão retirasse o patrimônio sem pagar a dívida. 

A experiência da COOPARJ não foi um caso isolado. Nos anos 90 o país passou 

por uma virada neoliberal. A abertura dos mercados e a flexibilização das relações 

trabalhistas levaram ao fechamento de muitas indústrias. Os trabalhadores organizados em 

sindicatos ou outras agremiações reagiram aos desmontes do capital ocupando empresas e 

lutando pela propriedade dos meios de produção para seguir trabalhando e gerando renda. 

Estima-se que cerca de 200 empresas foram ocupadas e recuperadas pelos trabalhadores 

nessa virada de século (NOVAES, 2005). Parecia uma das poucas saídas diante do 

desemprego estrutural. Mas ela foi construída pelos trabalhadores organizados com muita 

luta. Por isso, Nascimento (2004) afirma que a recuperação de empresas é mais um capítulo 

da histórica luta pela autogestão. 
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Diversos autores que se debruçaram sobre o tema das ERTs no Brasil 

(HENRIQUES, 2014; NOVAES, 2005; FARIA, 2011; SÍGOLO, 2015; entre outros) 

afirmam que a recuperação das empresas manifesta uma luta pela manutenção dos postos 

de trabalho e não uma luta política conduzida pelo ideário anticapitalista. No entanto, 

Rebon (2007) sugere que pela recuperação de empresas os trabalhadores elaboram 

cotidianamente uma crítica prática ao modelo capitalista de produção, experimentando 

pequenas, mas valiosas, alterações na lógica de reprodução do capital. 

Nascimento (2004, 2010) chamou essa lenta e diária transição de “revolução 

cultural do cotidiano”. A revolução cultural do cotidiano é um processo de longo prazo, 

pelo qual se confrontam normas e valores historicamente construídos e consolidados pelo 

modo de produção capitalista com “novos” valores emanados da experiência do trabalho 

associado. Sem os patrões e os dirigentes, os trabalhadores têm a oportunidade de tomar os 

rumos da produção. Gramsci dizia que “as experiências nas quais os trabalhadores têm o 

controle sobre a produção representam uma „escola maravilhosa de formação de 

experiência política e administrativa‟” (apud FISCHER e TIRIBA, 2009, p. 3).  

A história mostra, no entanto, que as ausências do patrão e do dirigente podem não 

ser suficientes para garantir o controle dos trabalhadores sobre a produção. Afinal, os 

patrões e dirigentes não estão mais na fábrica recuperada, mas ainda estão silenciosamente 

presentes em todos os espaços da sociedade. A luta pela autogestão extrapola os limites da 

fábrica e da produção e perpassa todas as esferas da vida.  

Transitando e dialogando com variadas forma de luta pela autogestão fui me dando 

conta disso e fui buscando maneiras de atuar como engenheira militante olhando para a 

produção, sem dar as costas para a vida. Lembrava, dos meus estudos de graduanda, que a 

ergonomia se propunha a transformar o trabalho buscando adaptá-lo ao homem, assim 

contribuindo para o bem-estar das pessoas e o desempenho global dos sistemas. Mas, 

descolado de um contexto, no momento em que esse enunciado me foi apresentado, ele não 

teve sentido algum. Era só mais uma fórmula que eu tinha que decorar para passar na 

prova.  

Quando me tornei professora na Universidade Federal de Ouro Preto, em 2010, fui 

incumbida de ministrar ergonomia e psicologia de trabalho. Era a oportunidade que eu 

precisava para retomar aquele estudo. Mergulhei fundo. Descobri a ergonomia da atividade, 
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a ergologia e a psicodinâmica do trabalho. Descobri que há sempre uma distância entre o 

trabalho prescrito e o trabalho real, e que essa distância só pode ser preenchida pela ação 

humana, singular, situada, única e enigmática. Para realizar essa ação o sujeito mobiliza 

corpo, mente e sensações numa dinâmica complexa, que não se realiza fora de um contexto 

marcado por relações com o mundo material e com o mundo dos homens e mulheres. 

Descobri que o que eu entendia por gestão, um jargão frequentemente utilizado na 

engenharia de produção, era só uma pequena parte da questão. Gestão da produção, gestão 

financeira, gestão de estoques, gestão da cadeia de suprimentos e até gestão do trabalho são 

disciplinas do curso de engenharia que se limitam às prescrições. A gestão é muito mais do 

que isso. Não se trata de uma atividade específica e exclusiva dos especialistas em gestão. 

Os “gestores” planejam e administram o uso dos recursos, definem as prescrições e as 

entregam para os operadores executarem. Mas o trabalho nunca é pura execução. Quando 

se deparam com as lacunas entre o prescrito e o real os operadores precisam gerir. A gestão 

do trabalho é o próprio trabalhar, faz parte da atividade de todo operador, supõe escolhas, 

arbitragens e uma hierarquização de objetivos e valores (SCHWARTZ, 1994). 

Na gestão cotidiana do trabalho, ou simplesmente na atividade de trabalho, os 

trabalhadores experimentam o fracasso (DEJOURS, 2012). Eles sofrem ao se dar conta que 

os saberes acumulados não são suficientes para responder às demandas imprevisíveis do 

real. É preciso reelaborar, recriar, e só é possível fazer isso pela prática, experimentando, 

errando e acertando.  

Quando experimentam criar o novo os trabalhadores fazem escolhas. Eles são, 

certamente, influenciados pelo contexto e as relações que o circundam, mas sempre há um 

espaço para a tomada de posição. Se é impossível desvendar tudo o que está por trás dessas 

tomadas de posições, isso não significa que elas são irracionais, sem lógica. Nenhuma 

escolha é produto do aleatório. Elas se produzem no infinitamente pequeno, mas 

manifestam valores de vida em nada insignificantes (SCHWARTZ, 2011 b). Por isso, 

Schwartz (2007) diz que a atividade de trabalho é um debate de normas e valores. 

Então voltamos a falar da revolução cultural do cotidiano. Se na atividade os 

trabalhadores se deparam com normas e valores enrijecidos pela história e recriam para dar 

conta do real, pela atividade eles podem realizar a revolução cultural do cotidiano. Os 

estudos da ergonomia da atividade, da ergologia e da psicodinâmica do trabalho, me 
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fizeram perceber que os valores se constroem nas relações cotidianas entre as pessoas, entre 

os trabalhadores, em qualquer situação de trabalho ou de vida.  

As interfaces entre o estudo da autogestão e o estudo do trabalho, pelo ponto de 

vista da atividade, foram se tornando cada vez mais explícitas no decorrer do meu percurso 

de formação. A percepção dessa interface e a minha vontade de ser uma engenheira 

engajada, militante, se fortaleciam mutuamente. Eu queria pensar as técnicas e os saberes 

da gestão do trabalho sem descolar essa reflexão da dimensão dos valores, da luta política 

por um mundo mais humano e solidário.  

Em paralelo a esse amadurecimento teórico, aumentava vagarosamente minha 

aproximação com o universo das ERTs brasileiras. Em 2010, em parceria com 

pesquisadores de diversas universidades, criamos o Grupo de Pesquisa em Empresas 

Recuperadas por Trabalhadores (GPERT). Juntos, pelo GPERT, realizamos uma pesquisa 

nacional que buscou mapear a totalidade das ERTs no país. 

Verificamos que aquele movimento fervoroso do final dos anos 90 tinha esfriado. 

Encontramos apenas 67 ERTs em funcionamento. Apesar da redução no número de casos, 

surpreendia a sobrevida das ERTs formadas nas décadas passadas. Mesmo fragilizadas, elas 

resistiam, encarando batalhas cotidianas para sobreviver nas brechas do sistema dominante. 

O desafio não era só a sustentabilidade econômica (diante do qual a empresa capitalista 

anterior sucumbiu), mas também a preservação dos valores da luta que uniu os 

trabalhadores para recuperar as empresas, em especial o valor do trabalho. 

A estrada é sinuosa e cheia de percalços. As empresas recuperadas se configuram 

como um projeto extremamente conflitivo. Elas manifestam uma natureza hibrida, 

revelando contradições que não podem ser superadas pelo caráter coletivo da propriedade 

ou pela maior participação dos trabalhadores na gestão (FARIA, 2011). 

Diversos estudos
1
 apontaram para essas contradições. Eles mostraram, por 

exemplo, que nas ERTs as formas de controle do trabalho podem se alterar, numa 

perspectiva de substituir o controle pela regulação. Também mostraram que nessas 

empresas as desigualdades na distribuição dos resultados financeiros do trabalho são 

reduzidas e que muitos trabalhadores envolvidos nesse processo consideram que trabalham 

 

1
 VIEITEZ e DAL RI, 2001; VALLE, 2002; IBASE/ANTEAG, 2003; TAUILLE, 2005; NOVAES, 2005, 

2007 e 2011; FARIAS, 2011; HENRIQUES, 2014; HENRIQUES et. al., 2013. 
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de uma maneira diferente da que existia na empresa tradicional anterior. As mudanças na 

organização do trabalho, segundo relatos dos trabalhadores, trazem maior democracia ao 

espaço produtivo, permitindo maior autonomia e liberdade para os trabalhadores. Por outro 

lado, essas pesquisas também mostraram uma tendência de criação de uma "elite política e 

administrativa" que, com o tempo, acumula poder e concentra decisões e informações, 

desfavorecendo as conquistas no sentido da democracia. As dificuldades de inserção no 

mercado são comuns a muitas empresas e podem ser um elemento que pressiona para que 

elas retornem às formas tradicionais de gestão do trabalho e da produção.  

Algumas pistas estavam dadas. Mas eu queria me aproximar mais da atividade em 

uma experiência singular de recuperação de empresa pelos trabalhadores para tentar 

perceber os debates de normas e valores se manifestando no cotidiano. Uma oportunidade 

foi aberta na COOPERMINAS. 

Sob o comando dos trabalhadores desde 1987, a COOPERMINAS é uma das 

primeiras empresas recuperadas no Brasil. A formação da cooperativa foi resultado de 

intensas lutas da classe trabalhadora mineira em Criciúma/SC. Eu e Vicente Nepomuceno 

(companheiro ao longo de toda essa jornada, desde minha chegada ao SOLTEC/UFRJ) 

conhecemos a COOPERMINAS em 2011, na ocasião da realização do mapeamento 

nacional das ERTs. Nos encantamos com a experiência dessa categoria tão importante na 

história do movimento operário mundial. O universo da mineração de carvão é, ao mesmo 

tempo, fascinante e arrepiante.  

Nossa vontade de mergulhar nesse estudo só crescia. Em 2013, convidamos o 

engenheiro elétrico da mina, que tínhamos entrevistado em 2011, para um evento 

organizado na UFRJ. Encontramos muitas afinidades com ele, que depois se tornou um 

interlocutor privilegiado. 

Em 2014, a COOPERMINAS tinha cerca de 600 trabalhadores e produzia 

aproximadamente 4.000 toneladas de carvão bruto por dia, equivalendo a um faturamento 

mensal da ordem de sete milhões de reais. A gente queria entender os dilemas que os 

trabalhadores da empresa enfrentavam para produzir o carvão dentro dos requisitos 

impostos pelo mercado, carregando, por sua história, as marcas da luta pela autogestão.  

Estudar a COOPERMINAS no contexto atual nos parece relevante para 

compreender os rumos que o movimento de recuperação de empresas por trabalhadores 



  

 

7 

tomou nos últimos anos. O cenário não é o mesmo das décadas de 1990 e 2000. As 

experiências hoje estão mais isoladas. A memória das lutas de uma geração anterior vai se 

apagando lentamente. Certamente o estudo desse caso não é suficiente para revelar a grande 

complexidade do fenômeno, no entanto, acreditamos que sua história expressa bem 

algumas dificuldades e possibilidades compartilhadas por um conjunto amplo de 

experiências. 

 

Aportes metodológicos 

Como engenheiros e pesquisadores militantes, propomos uma pesquisa-ação que 

se concretizou na forma do Projeto META (Mineiros para o Estudo do Trabalho na 

Autogestão). Buscamos alcançar o nível da atividade nos inspirando na Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) (GUERIN et. al., 2001) e no Dispositivo Dinâmico de Três 

Polos (DD3P) (SCHWARTZ, 2004) para elaborar uma metodologia de investigação e 

intervenção que satisfizesse ao nosso desejo de compreender-transformando a realidade. A 

elaboração metodológica foi influenciada ainda pelos estudos de Lacomblez, Teiger e 

Vasconcelos, que propõem a utilização da AET combinada com a perspectiva de formação 

de trabalhadores num campo que os autores definiram como “Formação de atores em e 

pela análise do trabalho, para e pela ação” (LACOMBLEZ, TEIGER E 

VASCONCELOS, 2014). 

O projeto se realizou a partir de cinco visitas à Criciúma, cada uma com uma 

semana de duração, cada semana recheada de muitas entrevistas, conversas, reuniões e 

observações na empresa, mas também de muitos espaços de vivência e interação com os 

trabalhadores e seus familiares fora do local de trabalho. 

Seguindo os preceitos da teoria fundamentada (grounded theory) (STRAUSS e 

CORBIN, 2008), deixamos emergir do campo os conceitos que nos ajudariam a analisar a 

realidade estudada. Ganharam destaque ao longo da intervenção a questão das 

competências dos operadores para realizar uma determinada atividade e a mobilização dos 

coletivos de trabalho que interagiam naquela situação. 

Esses conceitos (coletivos e competências) são caros às abordagens (disciplinas e 

perspectivas) de estudo do trabalho em que nos apoiamos. Os principais autores da 

ergonomia da atividade, da ergologia e da psicodinâmica oferecem diferentes olhares sobre 



8 

 

 

o tema. Essa sintonia entre as possibilidades abertas pela pesquisa-ação e nossa base 

teórico-metodológica permitiu formular os objetivos e as questões de pesquisa orientadoras 

para essa tese. 

 

Objetivo da tese 

Analisar a gestão do trabalho pelo olhar da atividade na COOPERMINAS, 

buscando compreender como os trabalhadores constroem e mobilizam competências e 

como os coletivos participam dessa gestão para dar conta da distância entre o prescrito e o 

real. Também buscaremos revelar os valores que estão por trás da gestão do trabalho e 

refletir sobre como esses valores influenciam e são influenciados na/pela luta pela 

autogestão. 

 

Questões de pesquisa 

 O que restringe e o que favorece a mobilização das competências dos 

operadores na COOPERMINAS? 

 O que restringe e o que favorece a dimensão coletiva da atividade na 

COOPERMINAS?  

 Como as competências e os coletivos influenciam e são influenciados na/pela 

luta pela autogestão? 

 

Nossa hipótese é que a luta pela autogestão se manifesta em diferentes esferas e 

que um olhar para a atividade ajuda a compreender os valores em disputa nas relações 

cotidianas de trabalho e de produção.  

 

Estrutura da tese 

Esta tese está estruturada em duas partes, totalizando seis capítulos. 

Na primeira parte apresentamos ao leitor nossas lentes de análise, ou a 

fundamentação teórica para elaboração de um olhar sobre a gestão do trabalho na 

COOPERMINAS.  

O capítulo um traz as contribuições da ergonomia da atividade, da perspectiva 

ergológica e da psicodinâmica do trabalho, com especial ênfase no que essas abordagens 
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oferecem a respeito do tema das competências e dos coletivos de trabalho.  

No segundo capítulo introduzimos o universo da mineração de carvão, situando a 

produção no cenário nacional e global e caracterizando o ambiente e as condições de 

trabalho nesse contexto. Ainda nesse capítulo resgatamos algumas experiências históricas 

de organização do trabalho para a extração do minério, que serão úteis para refletir sobre o 

caso da COOPERMINAS. 

Para concluir nossa fundamentação, apresentamos, no capítulo três, uma revisão 

bibliográfica sobre o tema da autogestão. Esclarecemos o que para nós representa o sentido 

dessa luta, traçamos um histórico dos embates entre os trabalhadores organizados e o 

sistema do capital e mostramos um panorama das resistências que recentemente resultaram 

na formação das ERTs no Brasil. 

Na segunda parte da tese nos debruçamos sobre a experiência da 

COOPERMINAS. Iniciamos apresentando, no capítulo quatro, o movimento operário em 

Criciúma e sua culminância na recuperação da empresa em 1987. Ainda no quarto capítulo 

discorremos sobre o percurso metodológico trilhado pelos pesquisadores que permitiu um 

olhar sobre a gestão do trabalho na empresa. 

No quinto capítulo começamos a mostrar os resultados do estudo. A análise da 

gestão do trabalho pelo olhar da atividade na COOPERMINAS revela sinais de ruptura e 

continuidade com relação às formas anteriores de organização do trabalho na produção de 

carvão. É o que pretendemos mostrar e analisar nessa primeira parte dos resultados. 

No sexto capitulo, por fim, o foco da análise é a operação de um trator num 

determinado “posto de trabalho” na empresa. Focar o olhar na operação oportunizou 

aprofundar a reflexão sobre a mobilização das competências e dos coletivos de trabalho na 

atividade nesse conflituoso terreno de luta pela autogestão. 

Concluímos nossa tese respondendo às questões propostas nesta introdução e 

apontando os avanços conquistados nesse percurso que permitiram dar continuidade à 

produção e sistematização de conhecimentos sobre a gestão do trabalho nas ERTs no 

Brasil. 
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PARTE I: Lentes da análise 

 

É! 

 A gente quer valer o nosso amor 

 A gente quer valer nosso suor 

 A gente quer valer o nosso humor 

 A gente quer do bom e do melhor... 

A gente quer carinho e atenção 

 A gente quer calor no coração 

 A gente quer suar, mas de prazer 

 A gente quer é ter muita saúde 

 A gente quer viver a liberdade 

 A gente quer viver felicidade... 

É! 

 A gente não tem cara de panaca 

 A gente não tem jeito de babaca 

 A gente não está 

 Com a bunda exposta na janela 

 Prá passar a mão nela... 

É! 

 A gente quer viver pleno direito 

 A gente quer viver todo respeito 

 A gente quer viver uma nação 

 A gente quer é ser um cidadão 

Gonzaguinha 
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CAPÍTULO 1: Gestão do trabalho pelo olhar da atividade 

O trabalho é sempre atravessado por uma dimensão enigmática e uma definição 

clara e precisa do que vem a ser o trabalho será sempre um problema. Por mais difícil e 

arriscada que seja essa tarefa, se queremos tratar da gestão do trabalho, não podemos nos 

furtar de esclarecer o que entendemos por trabalho. Certamente não pretendemos trazer 

aqui uma discussão aprofundada sobre o conceito, mas algumas considerações iniciais. 

 

A situação natural do ser homano no mundo requer uma relação de mediação entre 

ele e a natureza, pois o mundo, tal como o homem (ou a mulher) o encontra dado, não 

oferece as condições para a satisfação de suas necessidades, sendo necessárias realizações 

permanentes para ele/ela poder viver nesse mundo. Netto e Braz (2008) dizem que o 

trabalho é o processo pelo qual o ser humano transforma a natureza para dela extrair os 

meios para satisfação de suas necessidades vitais. Marx (1982) define o trabalho como o 

processo de interação do homem com a natureza que impulsiona, regula e controla seus 

recursos materiais, imprimindo-lhes forma útil à vida humana
2
.  

Mas o homem não está só, isolado, diante de uma natureza objetiva. Marcuse 

(1998) lembra que a existência do homem acontece em um espaço configurado por outros e 

em um tempo maturado por outros. O homem é um ser social e histórico. Então, para além 

da mediação entre indivíduo e natureza, o trabalho também tem o papel de mediação entre 

os homens, e entre sociedade e natureza. 

No livro "O Fator Humano", Dejours (2005) elabora uma definição de trabalho 

onde essa tripla mediação operada pelo/no trabalho é denotada. O autor diz que o trabalho é 

uma atividade útil e coordenada. O sentido de utilidade conecta a atividade com uma 

realidade material e um contexto econômico, no qual o resultado do trabalho deve ser útil à 

satisfação das necessidades humanas. A ideia de coordenação explicita a participação dos 

outros, da sociedade, nessa mediação do homem com o mundo material e econômico. 

 

2
 Daqui por diante utilizamos muitas vezes a expressão “homem” como sinônimo de ser humano ou 

humanidade, sem fazer distinções de gênero, assim reproduzindo a linguagem (e o que está por traz dela) 

androcêntrica arraigada nos estudos históricos sobre o trabalho. O mesmo ocorre quando nos referimos aos 

“trabalhadores”, quase sempre no masculino. Cientes dos limites dessa opção, não conseguimos, por ora, dar 

conta de realizar as críticas feministas que se fazem necessárias a esses estudos e, lamentavelmente, seguimos 

a “toada” androcêntrica de produção do conhecimento. 
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Dejours (2005) acrescenta um elemento a essa definição recorrendo à ergonomia 

da atividade. A ergonomia da atividade tem o cuidado de precisar o significado do real 

no/do trabalho. O real é "aquilo que no mundo se faz conhecer por sua resistência ao 

domínio técnico e ao conhecimento científico". O real está ligado ao fracasso, ele se faz 

conhecer por tentativas de ação fracassadas. "É aquilo que no mundo nos escapa e se torna, 

por sua vez, um enigma a decifrar" (DEJOURS, 2005, p. 40). Portanto, enriquecendo a 

definição anterior de trabalho: "o trabalho é a atividade coordenada desenvolvida por 

homens e mulheres para enfrentar aquilo que, em uma tarefa utilitária, não pode ser 

obtido pela execução estrita da organização prescrita" (DEJOURS, 2005, p. 43). 

Em outras palavras, trabalho é o trabalhar, e trabalhar é preencher a lacuna entre o 

prescrito e o real. É um certo modo de engajamento da personalidade para responder a uma 

tarefa delimitada por pressões (materiais e sociais
3
), oriundas das condições e da 

organização do trabalho (DEJOURS, 2004). Trabalhar inclui os gestos, os saber-fazer, o 

engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, o poder de sentir, de pensar, de 

inventar (DEJOURS, 2012). 

Nesse engajamento o trabalhador encara o sofrimento. Uma vez que o real resiste 

ao conhecimento prévio, ele se apresenta ao sujeito por meio de um efeito surpresa 

desagradável, ou seja, de um modo afetivo. Trabalhar é experimentar o fracasso e o 

sofrimento (DEJOURS, 2004). 

Quando observamos Marcuse (1998) tratar do caráter penoso do trabalho, somos 

remetidos ao que acabamos de dizer a partir de Dejours. Para Marcuse o trabalho “existe 

como „pena‟, na medida em que subordina o fazer humano a uma lei alheia, imposta: a lei 

da „coisa (Sache)‟ que é preciso fazer” (p. 18). Lei esta que precisa ser apreendida e 

dominada pelo homem que trabalha. Segundo Netto e Braz (2008), a apreensão e o domínio 

dessas leis exigem dos homens habilidades e conhecimentos que são adquiridos no 

processo de trabalho por repetição e experimentação.  

Assim, é numa relação primordial de sofrimento no trabalho que o corpo faz, 

simultaneamente, a experiência do mundo e de si mesmo. O sofrimento é ao mesmo tempo 

 

3
 O real do trabalho não é somente o real da tarefa. É também a realidade do mundo social. Trabalhar é 

também fazer resistência ao mundo social, à dominação social (DEJOURS, 2004). 
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impressão subjetiva do mundo e a origem do movimento de conquista do mundo 

(DEJOURS, 2004). 

Trabalhar não é só produzir, é também transformar a si mesmo. O conceito de 

atividade subjetivante, em Dejours (2005), denota justamente essa dimensão da 

transformação do sujeito pela atividade de trabalho, sem a qual nenhuma eficácia seria 

possível. Apreender a atividade passa não só pela observação dos atos, mas também pela 

identificação das marcas que ela deixa na transformação dos sujeitos. 

Por outra via, Schwartz (2011a) diz que pelo trabalho os homens e mulheres 

"envolvem seus corpos em uma atividade socialmente programada que visa a produzir os 

meios materiais de suas existências" (p. 20). O autor lembra, pertinentemente, que ele não é 

um parâmetro do processo histórico, mas é a própria base do que faz a história. O trabalho é 

uma forma específica de algo mais geral: a atividade humana, pela qual o homem constrói 

sua história, a história da humanidade. 

Então qual seria sua especificidade em relação às demais formas de atividade 

humana? Ser socialmente programado? Estar orientado para a produção dos meios 

materiais necessários a existência humana?
4
 Parece insuficiente. Como vimos, apesar de 

socialmente programado, ele dá espaço à singularização de acordo com o contexto, sendo 

sempre necessária uma reprogramação, uma vez que o real nunca corresponde à prescrição. 

Ele se orienta para o atendimento das necessidades humanas, mas ele não se move sem os 

desejos. 

Noël, Revuz e Durrive (2007) situam o trabalho como um objeto por meio do qual 

o homem busca um equilíbrio, sempre precário, em sua vida psíquica. E como o homem é 

um ser de necessidades, mas também de desejos, o trabalho é um objeto duplo.  

 

Por um lado ele pertence à realidade, ou seja, é constituído por um certo 

número de exigências econômicas, técnicas, físicas, jurídicas; possui uma 

dimensão coletiva, existe enquanto objeto social. Isso é uma coisa. 

 

4 
Nas situações mercantis, que hoje subordinam (mesmo que parcialmente) quase todas as relações de 

trabalho, ele assume outra especificidade. Ele passa a ser uma atividade que se troca por dinheiro. É em torno 

dessa troca amplamente desigual que vão se organizar as classes sociais, os movimentos sociais, a experiência 

da exploração. O trabalho passa a ser então, o lugar do desenvolvimento das contradições entre as relações 

sociais de produção e as forças produtivas (SCHWARTZ, 2011). É por isso que para superar essas 

contradições é preciso colocar o trabalho como centro da análise das situações e suas mudanças. 



14 

 

 

Mas, ao mesmo tempo, ele existe enquanto objeto do desejo, com esta 

dimensão imaginária. Enquanto objeto do desejo, ele é portador de 

investimentos que podem ser perfeitamente inconscientes para a pessoa, 

[...] uma espécie de funcionamento completamente enigmático... (NOËL, 

REVUZ e DURRIVE, 2007, p. 229) 

 

Os autores insistem que somente na medida em que reúna os dois - necessidade e 

desejo - é que se torna possível sobreviver no trabalho. Então como planejar, programar, 

um trabalho de maneira a satisfazer simultaneamente necessidades e desejos de uma 

pessoa? Não há resposta pronta. Dada essa face enigmática do trabalho enquanto objeto de 

desejo, não é possível antecipar o que o homem ou a mulher buscam no/pelo trabalho. As 

pessoas só vão compreender o que elas buscam no trabalho quando elas encontrarem um 

trabalho que lhes agrade. Ou melhor, enquanto elas estiverem encontrando isso 

permanentemente. 

Marcuse (1998), que definiu o trabalho orientado para a satisfação das 

necessidades vitais humanas, ao discorrer mais sobre o caráter de tais necessidades, se 

aproxima dessa visão que contempla o desejo como um de seus objetivos. Ele diz que para 

entender o caráter dessas necessidades não basta a teoria que parte da compreensão do 

homem apenas como ser orgânico, como vida biológica. Assim não se distinguiriam as 

necessidades humanas das necessidades animais, que se resumem a demanda de “bens”. 

Marcuse diz que é preciso considerá-lo como ser histórico, que tem como necessidade vital 

uma demanda jamais satisfeita: a auto-realização continua e permanente. 

Por isso o autor diz que o trabalho é marcado pela continuidade e permanência. O 

trabalho é continuo, pois a auto-realização não é fruto de um processo de trabalho singular, 

ou de vários deles. Ela corresponde a um contínuo estar-trabalhando. Já o sentido de 

permanência deriva do entendimento de que o resultado do trabalho passa a fazer parte do 

mundo e da história, seja como um objeto, seja conferindo ao próprio trabalhador uma 

posição no mundo. 

Para Marcuse 

 

a „necessidade vital‟ aponta para uma situação fatual „ontológica‟: ela se 

funda na própria estrutura do ser humano, que nunca pode „deixar-se 

acontecer‟ imediatamente em sua plenitude, mas que permanente e 

continuamente precisa se „efetivar‟ a si própria, „fazer-se‟ a si própria. 

(MARCUSE, 1998, p.25) 
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Em síntese, o que dissemos até aqui é que o trabalho é uma atividade que atua na 

mediação entre três esferas: o indivíduo, a natureza objetiva e a sociedade. Ele se vale de 

algo que é programado, planejado, prescrito tanto socialmente quanto pelo próprio 

indivíduo, mas essa antecipação nunca é suficiente. As formas de mediação entre essas 

esferas precisam ser sempre renovadas e reelaboradas para dar conta do que há de singular 

e enigmático no real. Uma permanente frustração com a insuficiência do prescrito se revela 

para o sujeito como sofrimento, mas também como oportunidade de um novo movimento 

de conquista do mundo (nova aprendizagem, desenvolvimento). Assim o sujeito transforma 

o mundo e a si mesmo no/pelo trabalho. Por fim, essa transformação é orientada pelas 

necessidades humanas, mas também pelos desejos dos indivíduos, jamais plenamente 

satisfeitos. 

Certamente isso não foi suficiente para revelar tudo o que está por trás dessa 

importante e histórica discussão sobre o que é o trabalho. Mas é um começo que deve nos 

permitir avançar para a compreensão da gestão do trabalho na COOPERMINAS. 

Encontramos algumas abordagens de estudo do trabalho que compartilham (pelo menos em 

parte) dessa visão que acabamos de apresentar. Abordagens que falam do trabalho como o 

trabalhar, a partir da atividade, e não como o emprego, a relação formal (prescrita) ou 

salarial.  

A ergonomia da atividade, a perspectiva ergológica e a psicodinâmica do trabalho, 

cada uma com sua particularidade, têm convergências nesse sentido. Essas abordagens são 

compostas por um conjunto amplo e complexo de conceitos, ou por maneiras particulares 

de articular os conceitos com as práticas, que permitem um entendimento da atividade. Não 

é nosso objetivo apresentar a vasta contribuição de cada uma dessas correntes. 

Elegemos dois conceitos que consideramos fundamentais para analisar a gestão do 

trabalho na COOPERMINAS e buscamos resgatar os olhares dessas abordagens sobre eles. 

Procuramos compreender como os trabalhadores constroem e mobilizam competências 

para preencher as lacunas entre o prescrito e o real, e como os coletivos de trabalho 

participam da atividade facilitando (ou dificultando) essa construção e mobilização. 

Acreditamos que as competências e os coletivos são elementos essenciais para o trabalho, 

para a transformação do mundo e dos sujeitos que trabalham. 
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Esses dois conceitos ancoram nossa análise da gestão do trabalho na 

COOPERMINAS e por isso vamos, a seguir, resgatar o que a ergonomia da atividade, a 

perspectiva ergológica e a psicodinâmica do trabalho têm a dizer sobre eles. 

 

1.1. Trabalhar é gerir: contribuições da ergonomia da atividade 

O termo "ergonomia" foi usado oficialmente no final dos anos 40, quando 

engenheiros, com a colaboração de fisiologistas e psicólogos, inauguravam uma forma de 

cooperação multidisciplinar que visava compreender, no contexto da II Guerra Mundial, 

por que equipamentos extremamente modernos não eram operados com a eficiência e 

eficácia esperada (WISNER, 1994, 2004)
5
.  

Segundo a definição mais atual da Internation Ergonomics Association (IEA)  

 
A ergonomia (ou Human Factors) é a disciplina que visa a compreensão 

fundamental das interações entre os seres humanos e os outros 

componentes de um sistema, e a profissão que aplica princípios teóricos, 

dados e métodos com o objetivo de otimizar o bem-estar das pessoas e o 

desempenho global dos sistemas. (FALZON, 2007, p. 5) 

 

Falzon (2007) destaca que uma especificidade da ergonomia reside em sua tensão 

entre esses dois objetivos. 

 

De um lado, um objetivo centrado nas organizações e no seu desempenho. 

Esse desempenho pode ser apreendido sob diferentes aspectos: eficiência, 

produtividade, confiabilidade, qualidade, durabilidade etc. De outro, um 

objetivo centrado nas pessoas, este também se desdobrando em diferentes 

dimensões: segurança, saúde, conforto, facilidade de uso, satisfação, 

interesse do trabalho, prazer etc. (FALZON, 2000, p. 8) 

 

É bastante conhecida pelos resgates da história da saúde e segurança do trabalho 

(BISSO, 1990), bem como pela história da própria ergonomia da atividade (LAVILLE, 

2007), a resistência do patronato com relação ao avanço desses campos de estudo e 

intervenção. 

 

5 
Vidal (2001) atribui a Wojciech Jastrzebowski a primeira definição de ergonomia, em um artigo intitulado 

"Ensaios de Ergonomia, ou ciência do trabalho, baseada nas leis objetivas da ciência sobre a natureza", 

publicado em 1857. Como nos interessamos nessa tese particularmente pela ergonomia da atividade, 

adotamos a perspectiva histórica apresentada por Wisner (1994, 2004). 
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Laville (2007), ao retomar alguns problemas com os quais os ergonomistas 

franceses tiveram que se deparar ao longo da construção desse campo, lembra-se de um 

questionamento frequente na década de 70: 

 

[...] como sair do laboratório para conduzir esses estudos em campo? Por 

um lado, a comunidade científica se pergunta sobre a validade dos 

resultados de pesquisa, onde não se pode manipular nem controlar todas 

as variáveis; por outro, as direções das empresas temem que os estudos 

favoreçam conflitos sociais. (LAVILLE, 2007, p. 29) 

 

Simone Weil (1937, p. 114) dizia que "o que é preciso para extrair o maior 

número possível de produtos, não é necessariamente o que pode satisfazer aos homens que 

trabalham na fábrica". Ela afirmava que "as necessidades da produção e as necessidades 

dos produtores não coincidem forçosamente". Para a autora, o desafio é pensar num 

método de organização do trabalho "meio-termo", que nem sacrifique demais um lado (a 

produção), nem o outro (os trabalhadores). 

No sentido oposto, Duc, Duraffourg e Durrive (2007, p. 73) afirmam que "opor 

eficácia à saúde não é razoável". Eles entendem que "a eficácia participa do sentido do 

trabalho: trabalhar para encher lixeiras é insuportável!". Portanto, não haveria conflito 

entre interesses opostos, pois não há oposição entre os interesses da produção e os dos 

produtores. 

A nosso ver, aqui temos que fazer um esclarecimento e uma distinção. Uma parte 

desse impasse pode ser explicada pelo conflito Capital X Trabalho, e se dá porque estamos 

nos marcos de uma sociedade e um mercado capitalistas, onde os meios de produção e os 

produtos foram tirados dos produtores. Acreditamos que nesse marco, esse conflito não tem 

mesmo solução e, nesse caso, concordamos com Weil. 

No entanto, esse conflito também pode ser caracterizado como um conflito entre 

os interesses e necessidades individuais e os interesses e necessidades de um coletivo. 

Mesmo considerando a possibilidade de construção de uma sociedade de homens e 

mulheres livres e iguais, esse conflito não poderia ser desfeito. A contradição entre 

indivíduo e sociedade está para além dos dilemas do capitalismo e é própria do ser humano 

enquanto ser social. Todavia, acreditamos que nessa suposta sociedade sem classes esse 

conflito assumiria outros contornos, uma vez que os resultados da produção não seriam 
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usurpados por uma classe dominante. Dessa forma, encontramos sentido na afirmação de 

Duc, Duraffourg e Durrive. 

Diversos outros autores (Tocqueville, Putnam entre outros) poderiam contribuir 

com esse debate. A discussão sobre a possibilidade de conciliar a esfera individual com 

uma instância coletiva, comunitária ou societária remonta grandes debates no campo das 

ciências sociais, políticas e humanas. Nesta tese essa questão também está posta, porém 

será elaborada a partir do micro da atividade, da política entendida como prática cotidiana. 

Para a pergunta "é possível pensar uma forma de gestão do trabalho que favoreça 

igualmente a saúde e a eficácia?", não há resposta fácil. A ergonomia encara esse desafio e 

aposta nessa possibilidade. Nós acreditamos que encarar esse desafio é se engajar num 

processo de transformação social. Acreditamos também que mais importante do que 

afirmar se é ou não possível conciliar esses objetivos, é assumir que eles sempre estarão em 

debate e que uma solução só será possível se for construída pela experimentação. Vamos 

ver na experiência concreta da COOPERMINAS como esses objetivos são disputados na 

atividade. 

Ao longo dessa pequena introdução sobre o que é a ergonomia da atividade, 

falamos que ela é uma disciplina científica, mas também uma prática profissional, que 

pretende atuar para a transformação das situações de trabalho visando contribuir com o 

desempenho das organizações e com o bem estar dos trabalhadores. Nos tópicos que se 

seguem vamos tratar da ergonomia da atividade como disciplina. Reservamos para o 

capítulo 4 desta tese a apresentação da ergonomia como uma prática, como uma 

metodologia para compreender-transformar o trabalho. 

 

1.1.1. Uma base teórica em ergonomia da atividade 

Toda disciplina se define por um objeto, uma teoria e um método. Para a 

ergonomia da atividade, o objeto é a atividade de trabalho. Ela busca resolver e tratar os 

problemas das condições e da organização do trabalho a partir da compreensão das 

atividades dos trabalhadores, isto é, do seu trabalhar. 

Daniellou usa a imagem da trama e da urdidura para descrever a atividade de 

trabalho.  
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Em suas atividades, os homens ou as mulheres, no trabalho, tecem. A 

trama seriam os fios que os ligam a um processo técnico, a propriedade da 

matéria, a ferramentas ou a clientes, a políticas econômicas [...], a regras 

formais, ao controle de outras pessoas... No caso da urdidura, ei-la ligada 

à sua própria história, a seu corpo que aprende e envelhece; a uma 

multidão de experiências de trabalho e de vida; a diversos grupos sociais 

que lhes ofereceram saberes, valores, regras com os quais compõem dia 

após dia; aos próximos também, fontes de energia e de preocupações; a 

projetos, desejos, angústias, sonhos... (DANIELLOU, 2004, p. 2) 

 

O autor diz ainda, que se o trabalho parte dessas duas origens, ele também 

desemboca nessas duas mesmas. De um lado são elaboradas produções que pertencem à 

história da humanidade. Por outro lado, o trabalho também produz para os indivíduos novos 

laços, novas experiências, transformações do corpo, que estarão disponíveis para serem 

tecidos na obra de uma vida. A ergonomia
6
 avalia as consequências externas e internas do 

trabalho - o que ele gera para a produção, para a sociedade, para o ambiente, e o que fica 

para o trabalhador em termos de aprendizado, satisfação, transformações do corpo etc. 

A teoria da ergonomia parte de três proposições ou princípios unificadores 

(ABRAHÃO, 2008): 

 variabilidade dos contextos e dos indivíduos: não existe um homem médio e a 

situação de trabalho nunca é igual a outra;  

 diferenciação entre tarefa e atividade: o quê faz e como faz o trabalhador; 

 regulação na atividade: o trabalhador mobiliza competências para dar conta do 

que a situação de trabalho demanda. 

A partir desses princípios, nascem os principais conceitos em ergonomia da 

atividade. 

 Trabalho prescrito e Trabalho real 

 Tarefa e Atividade 

 Variabilidade e Regulação  

O trabalho prescrito remete aos resultados a serem obtidos (em termos de 

produtividade, qualidade, prazo), a partir da aplicação de métodos e procedimentos 

previstos, dentro de condições previamente determinadas. Ele inclui as ordens emitidas pela 

 

6
 A partir daqui sempre que usarmos a expressão "ergonomia" estamos nos referindo à ergonomia da 

atividade. 
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hierarquia e as instruç es de trabalho, os protocolos, as normas técnicas e de segurança, os 

meios técnicos colocados   disposição, a forma de divisão do trabalho e as condiç es 

temporais e socioeconômicas (qualificação, salário) pré-estabelecidas.  

No âmbito do trabalho prescrito, se define a tarefa - o que se espera do 

trabalhador, o que deve ser feito, a ação que foi planejada para ele realizar, em função da 

qual ele foi treinado e será provavelmente avaliado. 

O trabalho real, no entanto, nunca corresponde ao que foi prescrito. O trabalho real 

é determinado pelas características dos trabalhadores, pelas regras de funcionamento da 

organização e pelo contexto da ação. No contexto da ação, as condições reais nunca serão 

iguais às previamente determinadas. Isso porque as condições de produção, assim como as 

condições físicas e psíquicas dos trabalhadores, nunca são perfeitamente estáveis.  

Não é possível controlar ou prever todos os fatores intervenientes na produção. No 

contexto da ação, a única certeza é a variabilidade. As variabilidades podem ser 

relacionadas com os aspectos da produção, como matérias-primas com qualidades 

diferentes, variações de temperatura do ambiente de trabalho, estado geral das ferramentas 

e equipamentos, incidentes que ocorrem em um dispositivo técnico etc. As variabilidades 

podem estar relacionadas também aos trabalhadores. Não existe população padrão, normal, 

média. Um trabalhador não é igual ao outro. Eles se diferenciam pelas suas características 

físicas, culturais e socioeconômicas. O mesmo trabalhador também nunca é igual. Um dia 

ele está mais cansado ou mais disposto, mais alegre ou mais abatido, mais rápido ou mais 

lento etc. O funcionamento do homem não pode ser reduzido a um modelo. O homem é 

vivo, está perpetuamente em desenvolvimento, em transformação. As variabilidades podem 

ser ainda organizacionais, como acontece quando um trabalhador falta e não substitui o 

outro no turno seguinte, quando os tempos planejados não conseguem ser realizados, 

quando a qualificação esperada para a realização de uma função não é garantida etc.  

Guerin et. al. (1991, p. 23) diziam: “Já que as variabilidades persistem, é 

importante conhecê-las, tentar prevê-las e considerar sempre a possibilidade de que novas 

venham a existir”. Se os meios de que dispomos para trabalhar e a maneira como eles 

funcionam estão longe de ser estáveis, Wisner (1994) adverte que o controle das variações 

de funcionamento do sistema técnico constitui o essencial do trabalho. 
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Diante das variabilidades, a tarefa não é suficiente. O trabalhador nunca poderá ser 

um mero executante. Se pelo trabalho prescrito é possível definir a tarefa, pelo trabalho real 

pode-se definir a atividade. A atividade é a mobilização efetiva do trabalhador. É o 

resultado do acoplamento entre o sujeito e a situação de trabalho. É o que a tarefa e a 

situação convocam e exigem do trabalhador para que ele alcance os objetivos estabelecidos. 

A atividade é a gestão das variabilidades. Trabalhar é gerir o imprevisto e elaborar o novo, 

as novas formas de pensar e agir. 

A atividade não é apenas o comportamento. A atividade, para a ergonomia, indica 

o que se faz e o que se deixa de fazer. O comportamento é uma face da atividade, sua parte 

observável, manifesta. A atividade inclui ainda o inobservável, o que se pensa, o que se 

julga, o que se hesita no momento da ação. Para os ergonomistas importa compreender a 

interação entre percepção, cognição e ação. 

Duas correntes da ergonomia da atividade interpretam de maneira diferente essa 

interação. Para os cognitivistas, a mente determina a ação do corpo. De acordo com essa 

corrente, o sujeito age guiado por suas representações do mundo contidas em seus mapas 

cognitivos. O trabalhador elabora um modelo mental a partir da seleção, captação e 

interpretação das informações disponíveis para compreender a situação. A partir dessa 

representação, ele define um conjunto ordenado de passos, chamado de estratégias 

operatórias, que envolvem o raciocínio e a resolução de problemas, possibilitando a tomada 

de decisão e a ação (ABRAHÃO et. al., 2009). As representações do mundo, na forma de 

ideias, conceitos e imagens, comandam as ações do corpo. O sucesso da ação depende da 

representação dos aspectos relevantes da situação. Por essa perspectiva, a regulação se 

opera na mente, que comanda a ação do corpo, como instâncias separadas e hierarquizadas.    

Se contrapondo a essa corrente, a perspectiva da ação situada (THEUREAU, 

2014) redefine a relação entre a representação e a ação
7
. Ela substituiu a ideia de uma 

representação para a ação, pela ideia de uma representação na ação. Antipoff (2014) diz que 

a distinção entre as duas abordagens não é a presença ou ausência de representação, mas 

sim o lugar ocupado por ela. Seguindo essa abordagem, a autora afirma que as 

 

7
 Para apresentar essa abordagem Antipoff (2014) também se referencia em Lave (1988) e Suchman (1987) – 

respectivamente Cognition in practice e Plans and situated actions: the problem of human/machine 

communication.  
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representações emergem na ação de maneira irrefletida. Elas estão incorporadas na ação. 

Portanto, a representação não antecede ou determina a ação, mas é parte dela, como um 

recurso a mais. Dessa forma, a regulação não se restringe a uma operação mental, passando 

pelo corpo todo, que inclui a mente (a cognição), mas também as sensações (percepção). 

A regulação na atividade permite o desenvolvimento de uma ação eficaz e 

compatível com a saúde do trabalhador, respondendo às variabilidades da produção, sem 

deixar de considerar as variabilidades internas de quem trabalha. O resultado disso é uma 

atividade que tem componentes imprevisíveis, enigmáticos, singulares e contextualizados. 

A ideia de regulação está intimamente relacionada com os dois conceitos centrais 

dessa tese: competências e coletivos de trabalho. São as competências dos trabalhadores e a 

cooperação dos coletivos que permitem a regulação na atividade. 

 

1.1.2. A questão das competências para a ergonomia da atividade 

Compreender a atividade passa por compreender o que o trabalhador mobiliza para 

realizá-la. A identificação das competências ajuda a desvelar o enigma da ação humana. A 

nós não interessa uma análise de aptidões e capacidades descoladas do contexto. Buscamos 

estudar as competências no contexto da situação de trabalho concreta. 

A ideia de competência está ligada às possibilidades de ação. Ela operacionaliza 

conhecimentos e habilidades do trabalhador que se concretizam no seu fazer. É na ação que 

se constitui a competência (ABRAHÃO et. al., 2009). 

Weil-Fassina e Pastré (2007) partiram da perspectiva cognitivista para tentar 

explicar a organização da atividade na situação real de trabalho. Assim os autores 

apresentaram a ideia de que as competências fundamentam a representação para a ação e a 

construção das estratégias operatórias para enfrentá-las. A competência seria então a 

capacidade de elaborar representações mentais que espelhem a situação de maneira mais ou 

menos verdadeira e planejar estratégias operatórias adequadas para a situação conforme 

interpretada. De acordo com essa abordagem, essa é a base para a regulação na atividade. 

Pela perspectiva da ação situada, no entanto, vimos que a regulação não se 

restringe a uma operação mental e que a ação não é resultado somente da representação. 

Portanto, o agir em competência não depende somente da capacidade de elaborar 
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representações adequadas para a ação. A ação inteligente também passa pela articulação de 

um conjunto da saberes incorporados, demandando mais do que capacidades cognitivas. 

Antipoff (2014), baseando-se na perspectiva da ação situada de Suchman, ressalta 

que a inteligência está na ação e na capacidade de usar o corpo em situação e em tempo 

real. A efetividade dos planos e procedimentos previamente elaborados depende do 

engajamento corporal do sujeito no momento aqui e agora, ou seja, a inteligência da ação 

depende da disposição corporal, perceptual e gestual em situação, para mobilizar 

representações pertinentes no momento presente. Esse engajamento é o ponto crucial da 

competência. A autora afirma que “o papel das previsões e antecipações passa a ser o de 

criar condições para o corpo usar suas habilidades incorporadas da melhor forma 

possível, dependendo dessas habilidades o sucesso da ação” (p. 24). 

Mas uma teoria não nega a outra. A nosso ver, elas se complementam. Então 

vamos por partes. Primeiro tentando resgatar as contribuições da abordagem cognitivista, 

para depois trazer as ponderações da perspectiva da ação situada. 

A ação é dotada de saberes que muitas vezes são implícitos e não conscientes, 

emergindo em situação. É o que Vergnaud (2003) chamou de conhecimentos em ato. Piaget 

já havia mostrado que muitas vezes o sucesso da ação precede a sua compreensão. Na 

origem de numerosas competências, os trabalhadores sabem fazer, sem realmente 

compreender o que eles fazem. Weil-Fassina e Pastré explicam sinteticamente essa ideia de 

Piaget: 

 

Há duas etapas na coordenação da ação: a coordenação prática da ação, 

em que a ação é conseguida sem ser compreendida; e a coordenação 

conceitual, em que a compreensão da ação acaba alcançando seu sucesso, 

constituindo assim um progresso decisivo na organização da ação. 

(WEIL-FASSINA e PASTRÉ, 2007, p. 178) 

 

Para Piaget (1978) a distância entre fazer algo e compreender o realizado é 

explicada pela ausência da reflexão sobre as representações. Na coordenação prática 

prevalece o que ele chama de representação de primeira ordem, que apenas reflete a 

realidade sem elaborá-la, significá-la, conscientemente. O autor diz que é preciso um 

retorno reflexivo sobre a ação após a sua realização para reconstituir as operações (mentais 

e corporais) realizadas e ai sim produzir uma explicação para ação (sua compreensão). Essa 

reflexão sobre a ação não estava presente no momento da ação. Ela é uma representação de 
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segunda ordem, posterior à ação, que pode levar o sujeito a tomar consciência dos 

processos engendrados na ação, permitindo a transformação da ação em operações mentais 

generalizáveis, que acumuladas estarão disponíveis para serem utilizadas em situações 

futuras. 

É a representação após a ação que leva à coordenação conceitual. Mas vale 

lembrar que nem sempre essa representação acontece e que mesmo ocorrendo ela será 

sempre parcial. Afinal, a experiência do corpo nunca pode ser inteiramente reproduzida 

pelos símbolos. Wisner (2004) resgata a fala de um operador da Central Nuclear de Three 

Mille Island, que disse: 

 
a razão da eventual perda de paciência dos operadores quando explicam 

para um engenheiro o que se passou durante um 'transitório' (incidente) é 

que ele está decepcionado por não poder descrever as centenas de 

pensamentos, de decisões e de ações que se produziram durante o 

'transitório', pois não há um gravador para tanto [...] (FREDERICK, 1988, 

apud WISNER, 2004, p. 45) 

 

A coordenação conceitual, de acordo com Weil-Fassina e Pastré (2007), resulta na 

aquisição de modelos cognitivos e modelos operativos, que são produzidos pelo acúmulo 

de operações mentais elaboradas a partir da reflexão sobre a prática. Os modelos cognitivos 

são um conjunto de conhecimentos científicos e técnicos que permitem a compreensão do 

funcionamento de um dispositivo ou sistema técnico. Já os modelos operativos, ou regras 

de ação, estão orientados para a operação. Para os autores, importa menos saber como o 

dispositivo técnico funciona (regras declarativas, lógica de funcionamento), e mais saber 

como operá-lo para chegar ao resultado esperado (regras operativas, lógica operatória). A 

abordagem cognitivista sugere que o domínio dos modelos operativos é decisivo para o 

sucesso da ação.  

Pela perspectiva da ação situada, no entanto, esses modelos não são suficientes 

para fornecer aos operadores todos os elementos necessários para ação. As regras de ação 

são muitas, muito diversas, indeterminadas e por vezes até contraditórias. Somente um 

diagnóstico do estado presente do sistema e de sua evolução, o que depende do 

engajamento corporal na situação dinâmica, fará emergir as regras pertinentes àquela 

situação singular.  



  

 

25 

Pastré (2011, apud Antipoff 2014) diz que é preciso um julgamento pragmático, 

que equivale a uma meta-regra, para embasar as regras de ação em dado momento. Mas não 

se trata de fornecer mais regras para orientar o uso das já existentes, pois isso levaria à 

regressão ao infinito. Nenhum esquema de representações pode prever de antemão o que 

será demandado no curso da ação. Sempre haverá um abismo entre a regra e sua aplicação, 

ou entre representação e ação.  

 

Saber como agir em cada situação particular exige exercício, prática, 

percepção situada, julgamentos tácitos e sociais, não sendo as 

representações suficientes, já que estas não contêm as regras de sua 

aplicação. E é a aplicação, o uso, o saber como agir em cada situação que 

definem uma prática competente e, não, um corpus ou um esquema 

desprendido do tempo e do espaço, como um conjunto de procedimentos e 

normas a serem seguidas. (ANTIPOFF, 2014, p. 62) 

 

A prática não se resume à aplicação de teorias. A primeira é situada no tempo e no 

espaço, enquanto a segunda é universal e atemporal. Antipoff (2014), partindo de Theureau, 

Ingold, Collins e Winch
8
, afirma que os julgamentos tácitos corporais e sociais necessários 

para o uso das regras dependem do engajamento do sujeito numa forma de vida (e de 

trabalho) compartilhada com outros e também da educação do corpo, da percepção, dos 

gestos, adquiridos pela prática em situação. 

O ponto-chave e decisivo para o agir em competência é então o acoplamento entre 

o sujeito e a situação real de trabalho. Esse acoplamento, segundo Theureau (2014), é 

constitutivo de toda forma de conhecer e intervir sobre o mundo, uma vez que o sujeito é a 

sua relação com o meio, não podendo se separar dele. E toda forma de conhecer e intervir 

não se resume a processos cognitivos, demandando a mobilização dinâmica de percepção, 

cognição e ação no momento único e singular de cada atividade. 

 

 

8 THEUREAU, J. Le cours d'action: Méthode élémentaire. Toulouse: Octarès, 2004; WINCH, P. A ideia de 

uma ciência social e sua relação com a Filosofia. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1970; INGOLD, 

T. The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill. London: Routledge, 2000; 

COLLINS, H. M. Experts artificiels. Paris: Éditions du Seuil, 1992. 
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1.1.3. Os coletivos de trabalho para a ergonomia da atividade 

A ideia de coletivos de trabalho, como dissemos anteriormente, nos parece 

fundamental para a ergonomia da atividade. Sua importância emerge dos estudos sobre a 

atividade de regulação, que revelaram que essa instância é decisiva para o sucesso da ação. 

Apesar disso, a preocupação de definir esse conceito surgiu tardiamente entre os 

ergonomistas. Em 1996, Milton Athayde alertou: 

 

Tem sido através da investigação acerca das modalidades de comunicação 

que a Ergonomia aproximou-se da dimensão coletiva de trabalho. [...] se 

quisermos avançar na “démarche” ergonômica da dimensão coletiva da 

atividade de trabalho, parece mais fecundo partir da constatação de 

fragilidade teórica e metodológica com relação a esta dimensão (logo, 

com relação ao entendimento mesmo da vida no trabalho). É consensual o 

fato de que a Ergonomia, tem se dedicado essencialmente ao estudo dos 

aspectos individuais do trabalho (LEPLAT, 1992). (p. 61/62)
9 

 

Apesar do alerta, pertinente, Athayde (1996) conseguiu “pinçar” entre os estudos 

da ergonomia desenvolvidos até então, apontamentos que, mesmo sem definir um conceito 

de coletivos de trabalho, representavam avanços na compreensão dessa dimensão. Outros 

autores se somaram a esse esforço de sistematizar um olhar da ergonomia para a dimensão 

coletiva, permitindo alcançar um patamar onde hoje dificilmente um estudo em ergonomia 

da atividade deixa de contemplar essa questão. 

Trazemos a seguir um conjunto de ideias sobre o tema, agrupadas em três tópicos: 

uma definição de coletivos de trabalho, requisitos para a atividade coletiva e resultados da 

atividade coletiva. 

 

a) Uma definição de coletivos de trabalho 

Todos nós pertencemos a vários grupos sociais, de diferentes dimensões e formas 

de relação. A família é um grupo, a comunidade do prédio, da rua, do bairro ou da cidade 

pode ser outro, as pessoas que frequentam um mesmo clube, frequentam ou frequentaram a 

 

9 
Quando diz que "tem sido através da investigação acerca das modalidades de comunicação que a 

Ergonomia aproximou-se da dimensão coletiva de trabalho" o autor está fazendo referência a uma série de 

estudos (Daniellou, 1986; Chabaud, 1987; Leplat, 1991, entre outros) fortemente influenciados pela 

perspectiva cognitivista, que, apesar de relevantes, não serão priorizados nessa tese. Tampouco nos ateremos 

aos aspectos da comunicação que são tratados pelos estudos da linguística, sem também deixar de reconhecer 

sua importante contribuição para o estudo do trabalho. 
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mesma escola, participam de uma associação cultural ou política etc. Chamamos de 

coletivos de trabalho um grupo de pessoas que trabalham juntas para realização de uma 

tarefa ou para alcance de um objetivo comum
10

 (DANIELLOU et. al., 2010).  

Um coletivo não é uma soma de pessoas, mas sim um conjugado. Ele carrega os 

benefícios do efeito da sinergia. Ou seja, o todo é irredutível à soma das partes. Montmollin 

(1997) diz que o coletivo ultrapassa o interindividual. Num coletivo é possível integrar as 

diferenças e articular os talentos específicos.  

Daniellou et. al. (2010) dizem que os coletivos podem ter formas muito variadas: 

 Seus membros podem ou não se encontrar no mesmo lugar; 

 Eles podem ter ou não as mesmas funções; 

 Eles podem compartilhar as mesmas tarefas imediatas ou somente objetivos 

de médio prazo. 

Assim como participamos de vários grupos sociais, podemos também integrar 

mais de um coletivo de trabalho. O setor de produção de uma empresa é um coletivo amplo 

que compartilha um objetivo de médio prazo. Uma equipe de um turno é um coletivo mais 

restrito. Mais restrito ainda pode ser o coletivo formado pelos operadores de um 

determinado posto de trabalho. Ou ainda, uma dupla de operador e ajudante de operação.  

Podem se formar coletivos para realização de uma tarefa específica, como um 

grupo de projeto ou uma força-tarefa para limpar e organizar um galpão, assim como 

podem existir coletivos mais permanentes. 

Figueiredo e Athayde (2004), ancorados em Dejours, dizem que a cooperação é o 

que funda o coletivo (veremos mais sobre as contribuições de Dejours no tópico 1.3). Pela 

atividade coletiva, os trabalhadores cooperam tendo como resultado da cooperação a 

coordenação coletiva do trabalho e o alcance dos objetivos partilhados. Vejamos adiante 

alguns requisitos para a atividade coletiva 

 

 

 

 

 

10 
Diferente dos coletivos de trabalho, são os coletivos de ofício: pessoas que têm o mesmo ofício, sem 

necessariamente trabalharem juntas. Não vamos tratar dessa forma de coletivo aqui. 
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b) Requisitos para a atividade coletiva 

Uma condição inicial para o bom funcionamento de qualquer atividade coletiva é 

que cada um que dela participa tenha uma compreensão suficiente do trabalho dos outros. É 

preciso conhecer a organização geral do trabalho dos colegas, as diferentes fases da sua 

ação e os constrangimentos aos quais se submetem (GUÉRIN et. al., 2001). 

Uma segunda condição, inteiramente em harmonia com a primeira, é a 

comunicação entre os membros do coletivo. A comunicação, para além de um requisito, é 

também um indicador da atividade coletiva. A comunicação pode se revelar por palavras, 

mas também por gestos, relatórios, bilhetes; ou ainda pela postura, pelo posicionamento 

com relação às instalações, pelos ruídos etc. (GUÉRIN et. al., 2001). 

A terceira condição remete ao que Terssac e Chabaud (1990, apud ATHAYDE, 

1996) chamaram de um "referencial [operativo] comum" que se constrói entre os 

trabalhadores de uma equipe. Os autores falavam de uma "dependência cognitiva" para 

designar a permeabilidade de saberes no seio de uma equipe, que daria origem a esse 

referencial comum. No entanto, indo além da abordagem cognitivista, acreditamos que essa 

“dependência” pode ser algo mais do que cognitiva, atravessando a esfera do corpo e das 

sensações. Daniellou et. al. (2010) dizem que os grupos são portadores de um patrimônio 

coletivo que influencia na conduta dos seus membros: "Até mesmo a percepção é 

influenciada pelo pertencimento a um grupo: este é portador de uma sensibilidade 

particular para certas informações e de classes de interpretações já prontas" (p. 51).  

A quarta condição para a atividade coletiva que consideramos aqui tem a ver com 

os objetivos múltiplos que concorrem na atividade. Dissemos que o coletivo de trabalho é 

um grupo de pessoas que trabalham juntas para o alcance de um objetivo comum. 

Entretanto, é preciso alertar que, para além desses objetivos comuns, cada sujeito que se 

coloca na atividade carrega outros objetivos próprios.  

Montmollin (1997) ressalta que dificilmente é possível determinar a priori todos 

os objetivos projetados na/pela atividade. Ao se colocar em ação, o trabalhador redefine a 

tarefa prescrita, incluindo nela objetivos pessoais e sociais: sua carreira, sua saúde física e 
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mental, sua integração no grupo, a construção da sua identidade (SILVA, 2006)
11

. A 

situação de trabalho também alimenta a tarefa inicialmente prescrita de novos objetivos, 

necessários para dar conta de constrangimentos que se apresentam a cada momento. Esses 

objetivos múltiplos podem ser complementares e facilmente conciliáveis, como podem ser 

contraditórios e difíceis de conciliar
12

.  

Os objetivos são orientados por diferentes lógicas que coexistem em qualquer 

organização: a qualidade, o custo, o prazo, a saúde e segurança etc.; além das lógicas 

internas e valores próprios dos sujeitos da ação. A atividade pode ser expressa como o 

diálogo entre essas diferentes lógicas, que leva a uma gestão cotidiana de compromissos. O 

não reconhecimento da presença dessas lógicas diversas, por vezes contraditórias, pode ser 

um fator que vai dificultar a atividade coletiva. O seu reconhecimento é, portanto, uma 

condição para o bom funcionamento da atividade coletiva (GUÉRIN et. al., 2001).  

Por fim, a atividade coletiva tem como condição obvia a existência do coletivo, 

quanto melhor estruturado, mais eficaz. Em certas situações, "dispensas, sanções ou 

promoções percebidas como não justificadas, competição entre os membros, circulação de 

rumores", podem prejudicar e enfraquecer os coletivos (DANIELLOU et. al., 2010, p. 52). 

Alto índice de afastamento, rotatividade dos trabalhadores, polivalência mal gerida e 

constantes mudanças nas equipes também são fatores que não favorecem a construção da 

confiança recíproca, base para a cooperação, levando então a desestruturação dos grupos.  

 

c) Resultados da atividade coletiva 

Dissemos no início deste tópico, que a temática dos coletivos de trabalho emerge 

com importância nos estudos da ergonomia, fruto do que vinha se observando a partir da 

atividade de regulação. Pretendemos mostrar que os coletivos de trabalho representam uma 

instância de coordenação coletiva ou de regulação coletiva, que permite o alcance dos 

 

11 
Falzon (2007) e Leplat (1997, apud Silva, 2006) fazem distinções suplementares quanto à noção de tarefa 

para designar diferentes etapas na transmissão da tarefa da organização para o trabalhador e na apropriação da 

tarefa pelo trabalhador - o que eles chamam da passagem da tarefa à atividade - onde inscrevem os conceitos 

de tarefa prescrita, tarefa explícita, tarefa implícita, tarefa compreendida, tarefa apropriada e tarefa efetiva ou 

redefinida. 
12 

Guérin et. al. (2001) falam de objetivos em três esferas: objetivos gerais fixados pela empresa; objetivos 

intermediários que o operador fixa para atingir os primeiros; e objetivos mais pessoais. 
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resultados com mais eficácia e qualidade, além de menores riscos a saúde e menor custo 

humano. 

Terssac (1992, apud ATHAYDE, 1996) faz uma reflexão acerca da elaboração de 

regras informais, que caracterizam uma negociação entre os atores para dar conta das 

insuficiências das prescrições. Para o autor, o coletivo de trabalho é uma instância por onde 

passa a construção das estratégias operatórias e na qual o trabalhador se apoia para 

preencher as lacunas entre o prescrito e o real. No coletivo trocam-se experiências e 

compartilham-se dúvidas a respeito das situações encontradas. Dessa forma, os 

trabalhadores conseguem tomar decisões difíceis e arriscadas. O coletivo ajuda na 

resolução individual de problemas e divide a responsabilidade pelos possíveis erros (ou 

possíveis acertos) fruto da inevitável fuga do prescrito. Por meio desse intercâmbio, a 

atividade coletiva gera uma competência coletiva e permite o desenvolvimento das 

competências individuais. 

Mas ressaltamos que as competências (individuais ou coletivas) não se 

desenvolvem somente a partir do compartilhamento de regras ou estratégias, que sozinhas 

seriam insuficientes para preencher as lacunas entre o prescrito e o real. Para nós o 

patrimônio coletivo comum que esses grupos mobilizam para dar conta das demandas no 

aqui e agora da atividade inclui formas compartilhadas de pensar, de sentir e de agir na vida 

e no trabalho. Inclui, por exemplo, certos "atalhos de comunicação". O gesto, o olhar, a 

postura, muitas vezes substituem o diálogo. Dessa forma os coletivos ganham tempo e 

eficácia.  

O coletivo exerce uma função importante para a previsão, prevenção, detecção e 

recuperação de disfuncionamentos na organização e nos seus dispositivos técnicos. A 

comunicação ágil entre os trabalhadores favorece a identificação de uma situação anormal e 

pode evitar as consequências negativas dessa anormalidade (DANIELLOU et. al., 2010; 

ATHAYDE, 1996). Veremos exemplos de situações como essa no capítulo final desta tese. 

Outra importante contribuição dos coletivos diz respeito a uma forma de regulação 

da carga física, cognitiva e psíquica
13

 de trabalho por meio dessa instância. Os 

 

13 
A ideia de carga de trabalho (física, cognitiva e psíquica), apesar de um pouco ultrapassada, ainda pode ser 

usada de maneira didática para abordar a noção do custo humano do trabalho, sem a pretensão de propor 

qualquer forma de medição quantitativa desse custo e dessas cargas.  
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trabalhadores de um coletivo exercem uma ajuda mútua que permite diminuir o custo 

humano e aumentar a eficácia do trabalho. Os membros do coletivo trazem um suporte que 

compensa as variações de estado pessoal de cada um. Juntos eles compensam mutuamente 

os limites físicos, cognitivos e psíquicos de cada um, e as dificuldades passageiras de um 

ou de outro (DANIELLOU et. al., 2010; ATHAYDE, 1996).  

Por fim, Athayde (1996) chamou atenção para a função dos coletivos na 

"regulação social" dos conflitos. O grupo atua para prevenir os conflitos interpessoais e 

reduzir suas consequências. 

 

Considerações finais sobre ergonomia da atividade 

A ergonomia da atividade nos fornece elementos importantes para analisar a 

gestão do trabalho nas organizações, e na COOPERMINAS em particular. Os conceitos de 

tarefa, atividade, variabilidade e regulação nos parecem extremamente valiosos para 

compreender o trabalho e avançar na sua transformação, tendo em vista a melhoria da 

eficácia da produção e da saúde e segurança dos trabalhadores. Entendemos que trabalhar é 

gerir e, por isso, o olhar da atividade é essencial para discutir a gestão do trabalho. 

Ao tratar do conceito de regulação vimos emergir outros dois conceitos 

fundamentais que, em especial no caso da COOPERMINAS, ajudaram a entender o 

trabalho, seus determinantes e suas consequências: competências e coletivos de trabalho. 

Vimos que o que os trabalhadores mobilizam para dar conta das variabilidades sempre 

presentes nas situações reais de trabalho vai além da cognição, combinando percepção e 

ação, numa dinâmica que envolve o corpo e a mente. Ressaltamos que o acionamento dessa 

dinâmica depende fundamentalmente do engajamento (aqui e agora) do sujeito num 

coletivo que compartilha formas de vida e de trabalho e, por fim, indicamos algumas 

condições e desse engajamento. 

Acreditamos que a abordagem da ergonomia da atividade aqui apresentada pode 

ser enriquecida por outros olhares. Buscaremos com a perspectiva ergológica quebrar com 

a rigidez dos conceitos e construir uma fundamentação teórica mais fluida, que na segunda 

parte desta tese será utilizada para analisar a gestão do trabalho na COOPERMINAS. 
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1.2. A gestão pelo corpo-si em um universo de valores: contribuições da perspectiva 

ergológica 

A perspectiva ergológica nasce na França, em meados da década de 80 do século 

passado, fruto de experimentações e debates entre profissionais do conceito e protagonistas 

da atividade de trabalho (ATHAYDE e BRITO, 2011). Um movimento então designado 

como Análise Pluridisciplinar das Situações de Trabalho (APST), liderado pelo filósofo 

Yves Schwartz
14

, parte da proposta das comunidades científicas ampliadas, apresentada 

pelo Modelo Operário Italiano (MOI)
15

, e avança para a consolidação de um regime de 

produção de saberes e transformações chamado "dispositivo dinâmico de três polos" 

(DD3P). Para trilhar esse percurso, Schwartz teve como fontes inspiradoras, além de Ivar 

Oddone, o campo da filosofia da vida (Canguilhem) e a ergonomia da atividade (Wisner). 

O DD3P é, para a ergologia, uma forma de articular a teoria e a ação e a chave 

para compreender-transformar o trabalho. No primeiro polo, Schwartz (2004) situa os 

conceitos, os saberes com capacidade de generalização. Aqui ele não diferencia saberes 

teóricos de saberes práticos. O autor trata de saberes que, se por um lado foram elaborados 

a partir de práticas anteriores, por outro, antecedem a ação situada.  

No segundo polo estão os saberes singulares, gerados na atividade, os saberes 

investidos, em aderência (ATHAYDE e BRITO, 2011). A aplicação de um modelo no aqui 

e agora requer uma atualização, uma singularização, uma encarnação. Esse é o segundo 

polo, o polo da atividade. 

Colocar esses polos em diálogo não é trivial. O polo da atividade demanda os 

conceitos para trazer à luz seus saberes ocultos e para confrontá-los com outros saberes, 

numa perspectiva de progredir. O polo dos conceitos, por sua vez, quer "submeter seus 

saberes ao coração pulsante da atividade", para validá-los e fazê-los também progredir 

(DURRIVE, 2001, p. 70). Para esses saberes dialogarem é preciso, portanto, o terceiro 

 

14
 Na origem da ergologia também ofereceram grandes contribuições o linguista Daniel Faïta e o sociólogo 

Bernard Guillon. 

15 
O Modelo Operário Italiano de Saúde do Trabalhador, desenvolvido com a liderança de Ivar Oddone nos 

anos 60 na Itália, teve como objetivo criar novas estratégias de ação contra a nocividade do trabalho dando 

protagonismo aos trabalhadores e incorporando nas ciências do trabalho os saberes da experiência. 
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polo, o polo do encontro, ou das exigências éticas e epistemológicas que pressupõe uma 

maneira de olhar o outro como semelhante e assim autorizam esse encontro. 

 

Duas condições possíveis: a primeira é de ordem epistemológica porque é 

uma questão de produção original de saber, implicando a preocupação de 

ir à procura de novos recursos; a segunda é de ordem ética, porque uma 

escuta real passa pela autêntica convicção do inédito na fala do outro, uma 

vontade de saber, um certo olhar sobre seu semelhante. (DURRIVE, 2011, 

p. 56) 

 

É preciso humildade e rigor para que desse encontro o conhecimento e a prática 

saiam fortalecidos. Impossível haver encontro entre os dois primeiros polos sem que haja 

uma espera mínima de cooperação, um respeito recíproco, um tipo de desconforto que 

incite a ir para o outro polo. A ergologia nasce de um "desconforto intelectual". O encontro 

gera uma situação de desconforto pela mútua ignorância e impõe a humildade e o rigor para 

reconhecer que os diferentes saberes têm seus limites e potencialidades. 

 

A partir desse dispositivo a ergologia se define e se desenvolve, não como uma 

disciplina, nem como uma prática, mas como uma forma de diálogo entre a disciplina e a 

prática. Para o seu desenvolvimento o conceito de atividade é central. Ele tem origem nos 

estudos de Wisner (na ergonomia da atividade), mas é reelaborado com as contribuições de 

Canguilhem (filosofia da vida). Vejamos como a ergologia redefine a atividade, para em 

seguida buscar suas contribuições a respeito das temáticas da competência e dos coletivos 

de trabalho. 

 

1.2.1. Um olhar para a atividade pela perspectiva ergológica 

Schwartz (2007) apresenta quatro proposições especificamente ergológicas sobre a 

atividade de trabalho.  

Primeira proposição: a distância entre o prescrito e o real é universal. Ela sempre 

vai existir de maneira irredutível. Como vimos, mesmo numa organização do trabalho 

essencialmente taylorista, o prescrito nunca vai dar conta do que se apresenta como 

realidade. 

Segunda proposição: "o conteúdo dessa distância é sempre ressingularizado" 

(SCHWARTZ, 2007, p. 42). A cada momento, em cada situação, ela vai ser preenchida de 
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forma diferente. A distância está sempre a ser introduzida na história, por que se trata de 

uma história particular do operador com suas características físicas, psíquicas e culturais.  

Até aqui, nada de novo com relação ao que já tínhamos dito a partir da ergonomia. 

Vamos avançar mais para ver o que a ergologia introduz de novo. 

Terceira proposição: "a distância remete à atividade do corpo-si" (SCHWARTZ, 

2007, p. 43). Existem sempre muitas racionalidades em jogo na atividade. Para escolher 

fazer de uma forma ou de outra, o trabalhador considera os limites e possibilidades do seu 

corpo, mas também suas capacidades cognitivas, seu posicionamento psíquico, emocional 

diante da situação, elementos da sua cultura, a relação com o outro, com os colegas, com a 

hierarquia, com a sociedade. E como ele considera tudo isso na fração de segundos em que 

manifesta sua ação? A entidade que sintetiza as múltiplas racionalidades é o corpo-si. Essa 

entidade atravessa tanto o intelectual, o cultural, quanto o fisiológico, o muscular, o sistema 

nervoso. O corpo-si é um misto de corpo, mente e alma, de subjetividade e objetividade 

(SCHWARTZ, DURRIVE e DUC, 2007). Por ele se entrelaçam escolhas feitas ao nível da 

economia do corpo, pelo inconsciente, com outras razões explicáveis, conscientes.  

A ergonomia deu um passo adiante (muito adiante) com relação à organização 

científica do trabalho (OCT - taylorismo) ao reconhecer que em nenhuma situação a 

prescrição pode ser suficiente. O trabalho nunca é mera execução e sempre existe um 

homem ou uma mulher em atividade para dar conta do que o real demanda para a 

realização dos objetivos da produção. A ergonomia enfatizou que a percepção e a cognição 

estão sempre presentes em qualquer situação de trabalho, numa relação dinâmica com/pela 

a ação. O conceito de corpo-si, apresentado pela ergologia, ajuda a compreender esse 

emaranhado de elementos que o sujeito mobiliza na ação. 

Por fim, a quarta proposição: "a distância remete a um debate sobre valores" 

(SCHWARTZ, 2007, p. 45). Se há escolhas a fazer, elas são feitas em função de critérios e, 

portanto, em função de valores. Na atividade se opera o que Schwartz chama de debate de 

normas e valores. A atividade pode ser entendida como o resultado desse debate, que se 

realiza no/pelo corpo-si que, atravessado por múltiplas relações sociais (e de poder), 

considera e hierarquiza diversas formas de racionalidade. 

Durrive (2011) diz que o que caracteriza o homem é a capacidade de se mover 

dentro de um universo de normas. As normas podem vir de uma instância exterior ao 
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indivíduo, ou podem partir do próprio indivíduo. Portanto esse debate de normas é um 

debate consigo mesmo e com os outros.  

 

Uma norma é [...] a expressão daquilo que uma instância avalia como 

devendo ser. Esta instância pode ser exterior ao indivíduo: são as normas 

exógenas, aquilo que exigimos de cada um, aquilo que procuramos lhe 

impor. Mas esta instância pode ser também o próprio indivíduo, por que 

cada um tende a definir suas próprias normas para agir, cada um tenta 

estar na origem das exigências que o governam (normas endógenas). 

(DURRIVE, 2011, p. 49) 

 

O que não significa que ele não dialoga, não considera, não argumenta e reconstrói 

suas próprias normas a partir do debate com os outros. O homem não está em oposição ao 

meio. O homem constrói sua saúde buscando um equilíbrio mais ou menos aceitável entre 

suas próprias normas e as normas do meio. "Todo homem quer ser sujeito de suas normas" 

(CANGUILHEM, 1947, p. 136, apud DURRIVE, 2011, p. 49). Mas ser sujeito de suas 

normas é ser ativo na construção e reconstrução delas, e não ser cego e inflexível na relação 

com o meio
16

. Durrive (2011, p. 49) diz: “Cada vez que ele é convocado a agir, o ser 

humano é confrontado com o que exigem dele e com o que ele exige de si mesmo. Ele entra 

num debate de normas.”.  

Esses debates são invisíveis, operados por aquela instância que chamamos de 

corpo-si, que atravessa consciente e inconsciente e que sintetiza múltiplas racionalidades. 

Durrive (2011, p. 50), resgatando mais uma vez a perspectiva de Canguilhem, diz que "a 

individualidade pode ser entendida como a maneira de cada um se confrontar com as 

normas". É na tomada de posições que o homem se produz.  

Se é impossível desvendar tudo o que está por trás dessas tomadas de posições, 

isso não significa que elas são irracionais, sem lógica. Nenhuma escolha é produto do 

 

16 
Marilena Chaui dizia: "Passivo é aquele que se deixa governar e arrastar por seus impulsos, inclinações e 

paixões, pelas circunstâncias, pela boa ou má sorte, pela opinião alheia, pelo medo dos outros, pela vontade 

de um outro, não exercendo sua própria consciência, vontade, liberdade e responsabilidade. Ao contrário, é 

ativo ou virtuoso aquele que controla interiormente seus impulsos, suas inclinações e suas paixões, discute 

consigo mesmo e com os outros o sentido dos valores e dos fins estabelecidos, indaga se devem e como devem 

ser respeitados ou transgredidos por outros valores e fins superiores aos existentes, avalia sua capacidade 

para dar a si mesmo as regras de conduta, consulta sua razão e sua vontade antes de agir, tem consideração 

pelos outros sem subordinar-se nem submeter-se cegamente a eles, responde pelo que faz, julga suas próprias 

intenções e recusa a violência contra si e contra os outros. Numa palavra, é autônomo." (CHAUI, 2002, p. 

338) Podemos dizer então que todo homem quer e tenta ser autônomo, sem esquecer que se pode abrir mão 

dessa autonomia em função de “arranjos espúrios”, os mais diversos. 
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aleatório. Elas se produzem no infinitamente pequeno, mas manifestam valores de vida em 

nada insignificantes, residuais (SCHWARTZ, 2011 b). Valores que nem sempre foram 

conscientemente elaborados pelo sujeito, mas que ele de alguma forma incorporou e 

reproduz, pois ele não está isolado no mundo, mas sim imerso numa teia de relações que 

produzem normas e valores.  

A atividade opera um vaivém permanente entre duas dimensões, distintas, porém 

inter-relacionadas:  

 

de um lado grandes tendências que de alguma forma nos escapariam e que 

seriam os elementos importantes da história e, de outro lado, o 

infinitamente pequeno sobre o qual se teria mais controle, mas que no 

fundo não mudaria nada (SCHWARTZ, DURRIVE e DUC, 2007, p. 31). 

 

Se dissemos que trabalhar é uma atividade humana inscrita na história, ou pela 

qual o homem constrói a história, podemos imaginar as influências mútuas entre essas duas 

dimensões. O olhar ergológico permite evidenciar a necessidade absoluta desse vaivém 

permanente. Trabalhar é produzir, mas é também acumular história, construir um 

patrimônio. Qualquer situação de trabalho contém as grandes questões da sociedade. Pela 

maneira como se trabalha, cada um toma posição nos debates da ordem do viver junto e dos 

valores do viver junto.  

Ressaltar esse ponto nos parece fundamental para dar sentido ao trabalho. Quando 

o trabalhador percebe que sua atividade é criadora de história, se cristaliza em forma de 

patrimônio, contribuindo com a construção das bases para as atividades futuras de seus 

semelhantes, a história ganha consistência para ele e seu trabalho se torna uma atividade 

estruturante da sua existência no mundo.  

 

Essa releitura do conceito de atividade pelo olhar da ergologia permite repensar as 

ideias de competências e coletivos de trabalho apresentadas anteriormente à luz da 

ergonomia da atividade. Vejamos. 
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1.2.2. Os ingredientes da competência 

Ao falar de competência sempre corremos o risco de cair na tentação de listar as 

competências desejáveis ou necessárias para cumprir uma determinada função, e depois 

julgar as pessoas no sentido de identificar as competências que elas têm ou que elas não 

têm. Podemos buscar ainda treiná-las para desenvolver essa ou aquela competência, mas 

quase sempre nos frustramos com essas tentativas. 

A preocupação em tratar dessas questões é legítima e pertinente. Não se pode 

negar a importância de compreender o que o trabalho demanda dos sujeitos, e em que 

medida eles estão preparados para responder a essa demanda. A noção de competência é 

importante e fundamental, mas é difícil dar um sentido operacional a ela. 

Já dissemos que a competência está ligada às possibilidades de ação. Podemos 

dizer ainda que competência é aquilo que a pessoa coloca em ação no trabalho. "Ser 

competente é tirar partido do meio, gerir as relações de antecipação e de encontro em 

função de valores" (SCHWARTZ, DURRIVE E DUC, 2007, p. 98).  

Se entendemos que o meio é sempre uma incógnita, contém o inesperado e o 

imprevisível, isso deve ser suficiente para nos darmos conta da complexidade desse desafio 

de pensar, antecipadamente, sobre a questão da competência. Afinal, "aquilo que a pessoa 

coloca em ação no trabalho" não se restringe ao posto de trabalho e as suas atribuições 

diretas, e não é possível prever. Diz respeito às situações de trabalho, marcadas pelos 

encontros, sempre singulares, de um ser humano permanentemente em construção com uma 

história igualmente viva. Portanto, não é possível definir previamente nem o que o trabalho 

demanda do sujeito, nem o que o sujeito é capaz de oferecer como resposta. “Difícil dizer 

alguma coisa das competências sem trair o que elas são: antes de tudo um 'agir' aqui e 

agora” (SCHWARTZ, 2007, p. 207). 

A noção de competência implica em abrir amplamente o debate a respeito do que é 

requerido no trabalho, para compreender o que faz uma pessoa. Schwartz (2007) sugere 

partir de três elementos fundamentais que definem dimensões da experiência humana: (1) 

algo que tem a ver com a apropriação das normas antecedentes; (2) o domínio relativo 

àquilo que se apresenta como novo, inédito, em cada situação; (3) uma dimensão de 

valores, que remete às escolhas feitas na atividade. O autor ressalta que essas dimensões, 
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heterogêneas e incomensuráveis, não são passíveis de serem colocadas numa mesma série, 

não podem ser comparadas. 

Por isso ele propõe uma forma de tratar o conceito de competência, usando a 

metáfora dos ingredientes. Diferentes ingredientes podem se combinar na composição do 

perfil de uma pessoa, conformando sua forma de agir numa determinada situação (sempre 

singular). 

O primeiro ingrediente é o que concerne ao protocolo - os saberes técnicos, 

científicos, da ordem econômica, gestionária, jurídica, linguística, toda uma série de 

códigos, saberes e linguagens. Esse ingrediente supõe um descentramento da pessoa, uma 

descontextualização em relação à situação, em relação a sua vida, em relação aos seus 

desejos.  

O segundo ingrediente, ao contrário, é a capacidade de se deixar apropriar, ser 

impregnado pela dimensão do singular da situação, pelo histórico, pela dimensão de 

encontro. É a possibilidade de incorporação do histórico da situação. Neste ingrediente 

consideramos a importância do corpo-si e da "temporalidade ergológica"
17

.  

O ingrediente terceiro tem a ver com a capacidade de colocar em sinergia os dois 

primeiros, "de articular a face protocolar e a face singular de cada situação de trabalho" 

(SCHWARTZ, 2007, p. 212). É tentar ver, em cada caso, no que ele reproduz algo já 

cristalizado na história e no que ele rompe desvelando o novo. As variabilidades diversas 

tornam cada situação diferente. É preciso que o operador tenha competência para avaliar a 

situação e a partir dessa avaliação mobilizar um acervo de protocolos que serão necessários 

para dar conta do que ela demanda. Para lidar com essas situações é preciso tê-las 

vivenciado e aprendido a lidar com elas, inclusive no que tange aos encaminhamentos mal 

sucedidos, às condutas fracassadas etc.  

O quarto ingrediente remete à relação entre a pessoa e o meio. O agir em 

competência é muito influenciado por aquilo que vale para a pessoa. Quando a pessoa 

compartilha com a organização ou com os colegas de trabalho seus objetivos, ela está mais 

 

17 
Alvarez (2010) fala de uma "ecologia temporal" para tratar da dimensão do tempo nas situações de 

trabalho. A ecologia temporal remete a um entrelaçamento entre diversos tempos. Há um convívio entre um 

tempo único, linear, cronológico (o tempo do relógio), com um tempo qualitativo e psicológico, entendido 

como duração. Esse segundo ingrediente da competência evoca um tempo de ajustamento aos tempos 

profissionais e internos de si próprio e dos outros. 
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propícia a atingir esses objetivos, que são seus e da organização. Em que medida ela pode 

fazer de forma que este meio de trabalho seja em parte seu? Estamos falando de uma 

dimensão de valores. 

Essa dimensão não pode ser avaliada de fora para dentro, ou de cima para baixo. 

Ela demanda uma avaliação de mão dupla. A respeito dela, Schwartz dizia: "avaliar as 

competências de uma pessoa é também, de certa maneira, avaliar a si próprio. Em outras 

palavras, é avaliar o avaliador." (SCHWARTZ, 2007, p. 218). 

O quinto ingrediente da competência sugerido por Schwartz diz respeito ao 

desdobramento potencial, a dobra ou expansão dos ingredientes 1, 2 e 3. Ele está 

diretamente relacionado com o ingrediente 4. Se esse último está fortemente presente na 

relação do trabalhador com o meio, o trabalhador potencializa suas competências 

relacionadas aos primeiros ingredientes. O ingrediente cinco resulta do engajamento que 

permite o desenvolvimento das pessoas nas suas diferentes dimensões. 

Por fim, o ingrediente 6, trata da sinergia do trabalhador com os coletivos de 

trabalho. O que se costuma chamar de "capacidade de trabalhar em equipe", Swchartz 

(2007) diz que é, na verdade, a "capacidade de avaliar para si e para os outros o seu 

próprio perfil de ingredientes". É necessário compreender que cada trabalhador, em função 

da sua história e das suas experiências de vida e de trabalho, desenvolveu competências 

diferentes. Partindo dessa compreensão é preciso assumir as responsabilidades naquilo que 

se é mais capaz, e ser modesto quando convém ser. 

Por fim, a respeito das competências, o autor fornece uma pista que pode ser 

valiosa para pensar a gestão do trabalho no contexto da luta pela autogestão (do que 

trataremos mais adiante). Para Schwartz, uma boa administração é saber "ligar entre si 

pessoas que têm perfis diferentes e fazê-las trabalhar juntas, de tal maneira que cada um 

reconheça em que seu perfil é diferente do outro, sem criar hierarquias artificiais, 

baseadas, por exemplo, em um só ingrediente" (p. 221). 

O autor esclarecer melhor essa ideia de ligar pessoas e fazê-las trabalhar juntas 

quando apresenta o conceito de entidades coletivas relativamente pertinentes (ECRP).  
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1.2.3. Entidades coletivas relativamente pertinentes 

"O taylorismo pretendia funcionar à base da recusa 

do coletivo, pois 'o trabalho individual é superior ao 

trabalho em equipe', dizia Taylor. Portanto, o próprio 

fato de recriar o coletivo tem um valor, eu diria ético e 

mesmo político considerável." (SCHWARTZ e 

DURRIVE, 2007, p. 90) 

 

Athayde (1996) relembra que o coletivo, mesmo negado pelo taylorismo, sempre 

existiu e foi fundamental atuando na coordenação real do processo de trabalho. As 

tentativas de Taylor de colocar em seu lugar uma coordenação formal da gerência não 

eliminaram sua existência e sua função, em parte já destacadas acima. 

O olhar da ergologia sobre essa questão é reflexo do modo como ela redefine a 

atividade. Schwartz e Durrive (2007) usam a expressão "entidades coletivas relativamente 

pertinentes" (ECRP) para designar esses coletivos quando eles se desenham na atividade. 

As ECRPs não podem ser prescritas, pois precisamente aquilo que as define é o fato de se 

construírem com relação à, ou em relação com a, organização prescrita. 

O coletivo nunca está dado em sua composição. Ele é indefinidamente variável no 

tempo, no espaço, infinitamente mais instável do que as interações previstas pelos 

protocolos, pelos organogramas. O modo como se estabelecem esses agrupamentos 

pertinentes ao agir coletivo está sempre por ser descoberto.  

A formação das ECRP se dá no encontro singular do sujeito com a situação de 

trabalho. Portanto, não é possível saber de antemão quem são esses coletivos. Faz parte das 

tomadas de posição na ação escolher com quem trocar piscadas de olhos, o que 

compartilhar, com quem, que patrimônio construir ou destruir.  

As pessoas podem trabalhar juntas, ou participar de uma mesma atividade coletiva, 

mobilizando mais ou menos intensamente um patrimônio comum. O grau de pertinência 

das ECRP está relacionado com a intensidade que o coletivo mobiliza um patrimônio 

comum. Quanto mais os requisitos para a atividade coletiva (que apontamos anteriormente) 

forem satisfeitos, mais pertinentes serão as entidades coletivas. 

Para a ergonomia, os coletivos exercem uma função importante na regulação do 

trabalho. Para a ergologia, os coletivos são também um resultado da regulação. Poder-se-ia 

dizer que, em certa medida, os coletivos se configuram e se reconfiguram pelas regulações 

empreendidas no curso da atividade. Isso porque a regulação não é apenas uma operação 
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cognitiva, mas sim uma forma de engajamento do corpo-si num debate de normas e de 

valores. As ECRP são a expressão de um laço entre pessoas que compartilham valores 

elaborados na/pela atividade.  

Esse compartilhamento gera os resultados já apontados anteriormente: permite que 

os coletivos construam competências individuais e coletivas para lidar com as lacunas entre 

o prescrito e o real e atalhos de comunicação que se revertem em eficácia e segurança; os 

trabalhadores exercem uma ajuda mútua que permite diminuir o custo humano e aumentar a 

eficácia do trabalho; etc. Quanto mais pertinentes forem as entidades coletivas, mais 

efetivos serão os resultados da sua formação. 

 

Considerações finais sobre a perspectiva ergológica 

Após uma revisão das contribuições da ergonomia da atividade para análise da 

gestão do trabalho, fomos buscar na ergologia uma perspectiva ética e epistemológica que 

permite resignificar a abordagem da ergonomia. A perspectiva ergológica, ao trazer o 

conceito de corpo-si (misto de corpo, mente e alma, de subjetividade e objetividade) e com 

ele a dimensão dos valores no trabalho, nos proporcionou um outro olhar sobre a questão da 

competência e dos coletivos no trabalho.  

Como destacamos anteriormente, a ideia de compreender-transformar o trabalho a 

partir do diálogo entre os diferentes saberes permite quebrar com a rigidez dos conceitos e 

construir uma fundamentação teórica mais fluída, mais plástica. Assim, não podemos dizer 

que a ergologia propõem novos conceitos de competências e coletivos, mas sim que ela 

apresenta novas maneiras de pensar sobre esses temas. Para pensar as competências, 

Schwartz apresenta ingredientes que nos parecem fundamentais. Para pensar os coletivos, a 

ideia das ECRP ressalta a dimensão temporal e de valores na formação dessa entidade.  

Fomos buscar ainda na psicodinâmica do trabalho uma compreensão adicional 

sobre o que determina o engajamento (ou acoplamento) do sujeito num coletivo que 

compartilha formas de vida e de trabalho, permitindo o sucesso da ação.  
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1.3. Mobilização psíquica e intersubjetiva para a gestão do trabalho: contribuições 

da psicodinâmica do trabalho 

A psicodinâmica do trabalho se propõe à análise da dinâmica dos processos 

psíquicos e intersubjetivos mobilizados pela confrontação do sujeito com a realidade do 

trabalho. A investigação toma como centro os conflitos que surgem do encontro entre um 

sujeito, portador de uma história singular, preexistente a este encontro, e uma situação de 

trabalho, cujas características são, em certa medida, pré-fixadas independentemente da 

vontade do sujeito (DEJOURS, 1993). Ela estuda as dinâmicas que, em situações de 

trabalho, conduzem ora ao prazer, ora ao sofrimento, ou, ora à saúde, ora ao adoecimento.  

A psicodinâmica nasce da psicopatologia, mas opera uma ruptura epistemológica 

em relação à psicopatologia tradicional, uma vez que ela não se dedica exclusivamente ao 

estudo da doença. A psicodinâmica tratará de estudar as pessoas no trabalho, que apesar das 

pressões e do sofrimento, conseguem muitas vezes evitar a doença e a loucura, e até mesmo 

ter prazer e produzir saúde no e pelo trabalho. Ela tem como desafio estudar a normalidade. 

A normalidade como um enigma: como fazem estes trabalhadores para resistir às pressões 

psíquicas do trabalho? 

Outra ruptura importante operada na passagem da psicopatologia para a 

psicodinâmica diz respeito ao que essas disciplinas associam às causas do sofrimento 

psíquico no trabalho. Para a psicopatologia, a organização do trabalho era a origem das 

tensões que engendram a mobilização psíquica e intersubjetiva do sujeito no trabalho. 

Considerava-se a organização do trabalho como um dado preexistente ao encontro do 

homem com o seu trabalho. Na psicodinâmica entende-se que a mobilização psíquica e 

intersubjetiva é fruto não somente do encontro do trabalhador com uma organização do 

trabalho rígida e preexistente, mas sim do encontro com uma situação de trabalho (que 

inclui não somente a organização, mas também as condições de trabalho) dinâmica, em 

contínuo movimento, que se refaz a cada instante (DEJOURS, 1993).  

A abordagem da psicodinâmica, assim como a da ergonomia, busca integrar o 

conhecimento com a ação de transformação da realidade. Podemos dizer que é mais uma 

abordagem que se alinha à proposta de compreender para transformar o trabalho. No campo 

da psicologia ela assume uma perspectiva clínica, não no sentido da clínica do consultório, 



  

 

43 

mas como uma clínica social. Se referindo a diversas modalidades de clínica do trabalho, 

Bendassolli e Soboll dizem: 

 
[...] as abordagens clínicas buscam evidenciar a relação entre o trabalho e 

os processos de subjetivação, de forma que os conhecimentos produzidos 

nessa perspectiva oportunizam conscientização relativa às vivências nas 

relações de trabalho, visando a transformação da realidade. Sendo assim, 

esses conhecimentos podem subsidiar ações de mobilização e resistência 

dos sujeitos individuais e coletivos diante das diversas situações de 

trabalho, nas quais predominam a vulnerabilidade e a segmentação dos 

coletivos, sejam elas manifestadas na forma de sofrimento, adoecimento 

ou de submissão [...] (BENDASSOLLI e SOBOLL, 2011, p. 4) 

 

Para dar conta dessa proposta, Dejours apresenta alguns conceitos fundamentais 

em psicodinâmica, que tentaremos sistematizar a seguir. A ideia do sofrimento no trabalho 

é central nessa abordagem e dela decorrem implicações para compreensão das 

competências e dos coletivos de trabalho. 

 

1.3.1. Confiança, reconhecimento e cooperação 

Segundo Dejours (2005), no trabalho o mundo real se apresenta ao sujeito pela sua 

resistência aos procedimentos, ao saber-fazer, à técnica, ao conhecimento, isto é, pelo 

fracasso. O real se apresenta ao sujeito por meio de um efeito surpresa desagradável, 

gerando para o trabalhador sofrimento. O sofrimento é, portanto, inescapável, mas seu 

destino pode variar. 

 

O sofrimento não é apenas uma consequência última da relação com o 

real, é ainda proteção da subjetividade rumo ao mundo em busca de meios 

para agir sobre o mundo, para transformar este sofrimento encontrando os 

meios de superação da resistência do real. Assim o sofrimento será ao 

mesmo tempo impressão subjetiva do mudo e origem do movimento de 

conquista do mundo. (DEJOURS, 2012, p. 26) 

 

O sofrimento abre portas para o ser humano agir sobre o mundo buscando 

transformá-lo em prazer, em realização, em superação. No trabalho essas portas são abertas 

quando o trabalhador se dá conta de que há sempre uma distância a ser preenchida entre o 

prescrito e o real. E se há uma distância a preencher, ela só pode ser preenchida com a 

criação do novo, do inédito. 
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O trabalho exige a "disponibilidade da iniciativa, da inventividade, da criatividade 

e de formas de inteligência específicas próximas daquilo que o senso comum classifica 

como engenhosidade" (DEJOURS, 1993, p. 79). Dejours diz que essa forma específica de 

inteligência se aproxima do que Détienne e Vernant chamaram de métis
18

. O mesmo autor 

já chamou essa inteligência de inteligência astuciosa (1990), inteligência prática (1993) ou 

inteligência do corpo (2012). 

Uma vez que o corpo é o primeiro implicado na experimentação das respostas ao 

real, é o corpo o fundamento da inteligência do trabalho. Não há sofrimento sem um corpo 

capaz de experimentá-lo. A subjetividade é experimentada pela singularidade irredutível de 

uma encarnação, de um corpo particular. Sendo assim, a inteligência se desenvolve 

essencialmente no corpo.  

 

[...] a 'engenhosidade' necessária para intervir no imprevisto é, 

inicialmente, uma inteligência do corpo. O desenvolvimento da 

inteligência no trabalho exige uma relação prolongada com a tarefa e com 

o material. [...] O saber-fazer técnico se caracteriza por uma experiência 

sensível que requer a participação dos sentidos, mas também dos 

sentimentos e dos afetos na manipulação das máquinas e na execução dos 

procedimentos de trabalho. (GERNET e DEJOURS, 2009, p. 62) 

 

O corpo inteiro – e não apenas o cérebro – constitui a sede da inteligência e da 

habilidade no trabalho. A inteligência do corpo se forma no e pelo trabalho. Ela não é inata, 

mas adquirida no exercício da atividade. A gente aprende fazendo, pela prática, pela 

experiência. 

A experiência do trabalho é inicialmente individual, e permite que cada 

trabalhador desenvolva uma inteligência singular. O trabalho, em contrapartida, é sempre 

coletivo, é sempre uma relação social. Seja com os colegas de equipe, com os superiores, os 

subordinados, os clientes, o ser humano está sempre inscrito numa relação social no 

trabalho. 

As inteligências singulares podem abrir caminhos muito diferenciados nos saber-

fazer, nas habilidades, nos modos operatórios, podendo desestabilizar a coesão do coletivo 

 

18
 Fazendo referência ao texto "Les ruses de l´intelligence. La mètis chez les grecs" (DÉTIENNE e 

VERNANT, 1974). 
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de trabalho. Portanto é necessário compensar o poder de desorganização dos estilos 

singulares com um esforço de coordenação das inteligências. 

As descobertas, as inovações, as engenhosidades criadas e experimentadas em 

cada situação singular de trabalho devem ser coordenadas. Dejours (2012, p. 79) diz que 

"um trabalho coletivo só é possível se se obtiver a reunião das inteligências singulares 

para inscrevê-las em uma dinâmica coletiva comum". 

A coordenação diz respeito à prescrição de formas de interação entre os 

operadores e seus modos operatórios. Ora, se a atividade singular de cada operador não 

pode ser prescrita, muito menos poderia ser a interação entre elas. À coordenação 

(prescrita), é necessário que os trabalhadores respondam com a cooperação (efetiva). A 

cooperação não pode ser determinada a priori. Os trabalhadores precisam cooperar 

efetivamente para criar os mecanismos (mais ou menos) estabilizados de coordenação (as 

regras de trabalho). 

A cooperação se tornou, ultimamente, um tema central nos estudos da 

psicodinâmica. Dejours se aprofundou nos estudos da psicanálise e da teoria crítica social 

da Escola de Frankfurt (em especial nas contribuições de Habermas e Honneth) para 

avançar na compreensão do fenômeno da cooperação no trabalho. Esses estudos permitiram 

desvelar alguns requisitos fundamentais para a cooperação e para a estruturação dos 

coletivos de trabalho. 

Em primeiro lugar, Dejours (2012) assinala que a cooperação pressupõe que cada 

trabalhador conheça minimamente (e quanto mais melhor) as maneiras de trabalhar de seus 

colegas. É preciso tornar visíveis as inteligências singulares de cada trabalhador. Temos ai 

uma primeira barreira à cooperação. 

Por se apoiar no funcionamento do corpo, essa inteligência escapa da consciência, 

ainda que a atividade que permitiu seu desenvolvimento tenha sido intencional. A 

inteligência do corpo antecipa a consciência, ela está adiantada em relação a seu 

conhecimento pelo próprio trabalhador. A habilidade profissional se baseia em um 

conhecimento corporal do processo de trabalho difícil de ser apreendido.  

Mas o problema não reside só na consciência que o trabalhador tem (ou não tem) 

dessa inteligência. A inteligência do corpo também antecipa a simbolização. Existe uma 
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limitação da linguagem para expressar essa inteligência. Estamos falando de um déficit 

semiótico que torna impossível colocar esse conhecimento, esse saber-fazer, em palavras.  

São barreiras para a intercompreensão do trabalho, e consequentemente para a 

cooperação, que sempre estarão presentes, em qualquer contexto, em qualquer organização. 

É da natureza da atividade singular de trabalho seu caráter enigmático. Não pretendemos 

tudo explicar. Tanto a ergonomia, quanto as clínicas do trabalho, têm desenvolvido 

métodos eficazes para superar, mesmo que parcialmente, essas barreiras e avançar na 

compreensão do trabalho. Mas os estudos e as intervenções esbarram em outros fatores que 

limitam a visibilidade das inteligências astuciosas. 

Lembramos que as inteligências astuciosas se elaboram no confronto do 

trabalhador com a situação real de trabalho, onde os procedimentos prescritos não são 

suficientes. Para dar conta do real é preciso fugir do prescrito. Uma parte do trabalho 

efetivo permanece à sombra porque trabalhar nos impele com frequência a infringir regras. 

É preciso subverter o que está posto como norma e recriar. Às vezes, isso deve se operar na 

clandestinidade. 

Para que essa inteligência saia da clandestinidade e ganhe visibilidade é preciso 

confiança. Para cooperar os trabalhadores precisam confiar uns nos outros, e nos seus 

superiores, nos seus subordinados, na organização como um todo. É preciso confiar para 

expor sua engenhosidade, suas inseguranças, suas dúvidas, seus erros e seus acertos. Para 

Dejours (2012), a confiança constitui uma das grandes dificuldades do trabalho coletivo. 

Dejours (2012) assinala ainda que a confiança não é um sentimento, não se 

inscreve na ordem do psicoafetivo, mas sim na ordem do deontológico, na dimensão da 

ética. O autor fala de uma atividade deôntica que tem a ver com a construção de acordos e 

regras coletivas.  

Gernet e Dejours (2009) definem a atividade deôntica como uma ação coletiva e 

normativa que "leva à formulação de um compromisso instável entre o respeito às regras e 

a possibilidade de sua 'subversão' por cada membro do coletivo" (p. 64). Por meio dela se 

estabelece uma confrontação de saberes e de valores que fundamentam a construção das 

regras e acordos coletivos, partilhados. Os diferentes modos operatórios entram em debate e 

o coletivo avalia os que devem ser incorporados e aqueles que devem-se rejeitar. 
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Gernet e Dejours (2009) dizem ainda que um coletivo se define justamente por 

esse compartilhamento de regras. Sem a atividade deôntica não existe um coletivo, no 

máximo grupos ou reuniões de pessoas.  

As regras e acordos construídos e compartilhados pelo coletivo consideram 

argumentos tanto técnicos (visando à eficácia e qualidade da produção), como éticos (as 

preferências, os gostos, à saúde, os objetivos sociais). As regras são portanto regras de 

trabalho, de produção, mas também regras sociais, na medida em que organizam o viver 

junto. Afinal, "trabalhar não é somente produzir, é também viver junto" (GERNET e 

DEJOURS, 2009, p. 63). 

Dejours assinala ainda a importância da organização criar ou permitir a existência 

de espaços de discussão (formais ou informais) construídos sobre o livre envolvimento dos 

participantes para a realização da atividade deôntica. O livre envolvimento dos 

participantes remete a mais uma condição para a cooperação: o desejo individual de 

cooperar. Viver e produzir junto não é algo evidente, supõe a mobilização da vontade dos 

trabalhadores. 

 

Do ponto de vista do engajamento da subjetividade no trabalhar, a 

cooperação supõe, numa certa medida, uma limitação consentida (ou 

imposta?) à experiência da inteligência e ao desdobramento da vida 

singular na atividade. Dar sua contribuição e seu consentimento aos 

acordos normativos num coletivo implica, então, seguidamente, a 

renúncia a uma parte do potencial subjetivo individual, em favor do viver 

junto e da cooperação. (DEJOURS, 2004, p. 32) 

 

Ou seja, o trabalhador precisa ter vontade de cooperar e estar disposto a abrir mão 

de uma parte de seu potencial subjetivo individual para se integrar num coletivo
19

. É 

pertinente então perguntar por que um trabalhador faria essa opção. Por que consentimos 

em participar da cooperação, abrindo mão de uma parte do nosso potencial subjetivo 

individual? 

Num primeiro apontamento, Dejours (1993) esclarece que a mobilização subjetiva, 

o desejo, se manifesta espontaneamente na maioria das pessoas saudáveis. Não é possível, 

 

19
 Aqui resgatamos o dilema que apontamos anteriormente, e que voltaremos a apontar adiante, a respeito do 

insuperável conflito entre os interesses e necessidades individuais e os interesses e necessidades de um 

coletivo. Conflito que está para além dos marcos de uma determinada formação social, remetendo a algo que 

é próprio do ser humano, enquanto ser social. 
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nem necessário, prescrever a cooperação. Não podemos criar artificialmente, 

normativamente, o desejo das pessoas cooperarem. A questão, para o autor, é como não 

quebrar a mobilização subjetiva espontânea, afinal "a maioria das pessoas que gozam de 

saúde espera a oportunidade, graças ao trabalho, de construir sua identidade no campo 

social" (p. 91). 

Num segundo apontamento, a explicação que Dejours (2012) traz para essa 

questão está associada ao que ele chama de dinâmica de contribuição e retribuição, ou 

dinâmica do reconhecimento. A contrapartida que um trabalhador espera da cooperação é a 

retribuição. Não só a retribuição material (salário), mas principalmente uma retribuição 

simbólica, um reconhecimento. 

O reconhecimento das contribuições individuais supõe a constatação de que a 

organização do trabalho prescrita é imperfeita. Assumir isso pode ser muito difícil para o 

corpo técnico que formula as prescrições e pode criar um clima de insegurança para toda a 

organização.  

Dejours diz ainda que o reconhecimento passa por duas formas de julgamento. O 

julgamento da utilidade técnica, econômica ou social tem a ver com a eficácia da ação, e é 

formulado normalmente (mas não só) pela hierarquia da organização. Já o julgamento da 

beleza se refere à qualidade do trabalho, passando pela apreciação da habilidade, do talento 

e da originalidade. Esse normalmente só pode ser dado pelos pares, aqueles que conhecem 

e compartilham seu ofício. 

Num primeiro momento, esse julgamento da beleza, passando por uma avaliação 

da conformidade do trabalho com as artes do ofício, permite que o sujeito se reconheça 

como parte de um coletivo
20

. Faz o individuo se sentir igual aos outros. Num segundo 

momento, no entanto, esse julgamento permite o reconhecimento do que o trabalhador é 

capaz de fazer diferente, dando sua contribuição particular, imprimindo à situação a sua 

“marca” e afirmando sua individualidade. 

Vemos aqui mais uma importante função dos coletivos. O reconhecimento do 

trabalho bem feito é resultado da atividade coletiva e permite a mobilização subjetiva da 

personalidade e da inteligência.  

 

20 
Aqui Dejours está falando de coletivos de ofício, e não de coletivos de trabalho. Ver diferenciação em nota, 

na página 26.  
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A dinâmica do reconhecimento é fundamental para a estruturação dos coletivos, 

mas também para garantir a mobilização subjetiva de cada individuo e permitir a 

construção da identidade da pessoa. Quando há confiança, os trabalhadores se engajam 

livremente nessa dinâmica e por meio da atividade deôntica criam as bases para a 

cooperação que, por sua vez, permitirá a coordenação do trabalho nos coletivos, articulando 

e estimulando a mobilização das inteligências singulares de cada trabalhador. Essa 

dinâmica é capaz de transformar o sofrimento no trabalho em prazer. 

Quando, no entanto, essa dinâmica é bloqueada, o sofrimento se torna patogênico 

e a produção também sai prejudicada uma vez que sem a mobilização psíquica e 

intersubjetiva dos trabalhadores não é possível preencher as lacunas entre o prescrito e o 

real.  

Ora, mas convivemos cotidianamente com organizações que conseguem alcançar 

significativo sucesso econômico sem, contudo, desfrutar da confiança entre os 

trabalhadores, muito menos do livre envolvimento destes numa dinâmica de cooperação no 

trabalho. A tese segundo a qual a inteligência e a cooperação repousam sobre a liberdade da 

vontade pode então ser contestada.  

Dejours (2012) diz que uma segunda via para a cooperação, se não for a vontade 

(estimulada pelo reconhecimento), será a força e a disciplina. Essa via se assenta no medo e 

na ameaça. 

 

Sob o império do medo, muitos seres humanos são capazes de realizar 

proezas de zelo e de inteligência para não perderem o emprego, mesmo 

em um contexto no qual a confiança, a precaução, a comunicação livre e a 

deliberação coletiva entre colegas não são mais possíveis. (DEJOURS, 

2012, p. 88) 

 

Nesses casos o autor observa que a cooperação é reduzida à busca de 

compatibilidades, e se assenta em um esforço exclusivo consagrado à cooperação com os 

objetos técnicos. Os coletivos estão desestruturados, e a divisão técnica das tarefas toma o 

lugar da cooperação efetiva. A inteligência individual é predominante e é construída na 

relação exclusiva do indivíduo com os objetos técnicos.  

 

[...] cada agente esforça-se em identificar a zona de atividade a mais 

independente, a mais limitada, a mais individualizada possível, em 

diálogo exclusivo com os objetos técnicos. As relações e as comunicações 
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com os colegas são reduzidas ao mínimo possível. (DEJOURS, 2012, p. 

89) 

 

Quando é necessária a comunicação, os trabalhadores buscam fazê-la por escrito, 

pois não havendo confiança é preciso se resguardar. Ao invés de compartilhar 

responsabilidades, os trabalhadores buscam se livrar delas registrando cada um de seus 

passos, com o respectivo aval da hierarquia. Isso gera uma sobrecarga de trabalho para 

todos, que além de realizarem suas tarefas, têm que registrar cuidadosamente tudo o que 

fazem. Para os operadores, qualquer manobra que fugir do prescrito deve ser formalmente 

autorizada pelos superiores hierárquicos para evitar punições futuras. Para os superiores, 

torna-se pesado demais, quando não impossível, avaliar e dar seu parecer sobre cada 

situação particular de trabalho. O resultado é o que Dejours chama de patologia da solidão e 

diversas outras formas de adoecimento. 

Importante ressaltar que as duas formas de cooperação (baseada na liberdade da 

vontade e baseada na ameaça e no medo) estão sempre presentes em qualquer organização. 

Sempre encontramos um misto de constrangimentos e liberdades, com proporções e formas 

variadas. 

 

Considerações finais sobre a psicodinâmica do trabalho e a gestão do trabalho pelo 

olhar da atividade 

Entendemos o trabalho como o trabalhar, o que supõe um modo particular de 

engajamento do corpo, da mente e da subjetividade numa atividade singular e enigmática. 

Pelo estudo da ergonomia apresentamos as ideias de trabalho real e prescrito, 

denotando que há sempre uma lacuna entre um e outro. A atividade é o que o trabalhador 

realiza para dar conta dessa lacuna. Ele se vale da tarefa (prescrita), mas precisa criar algo 

novo para responder ao que não pode ser previsto. O sujeito se envolve numa dinâmica que 

mobiliza simultaneamente percepção, cognição e ação para elaborar novas formas de 

pensar e agir. O acionamento dessa dinâmica depende fundamentalmente do engajamento 

(aqui e agora) do sujeito num coletivo que compartilha formas de vida e de trabalho. 

Da perspectiva ergológica resgatamos a ideia de corpo-si, que ajuda a 

compreender a complexidade dessa entidade que permite a mobilização simultânea e 

integrada de percepção, cognição e ação. Além disso, os estudos da ergologia mostraram 
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que na atividade os saberes estão sempre acompanhados de valores, fundamentais tanto 

para o desenvolvimento das competências individuais, como para impulsionar a atividade 

coletiva. 

Por fim, buscamos na psicodinâmica do trabalho uma compreensão ampliada do 

fenômeno da mobilização psíquica e intersubjetiva que permite que o sujeito, engajado 

numa teia de relações sociais, responda à lacuna entre o prescrito e o real. Os estudos de 

Dejours mostram que ao se deparar com o real o trabalhador enfrenta o sofrimento. Desse 

enfrentamento dois caminhos se abrem como possibilidade. Se a organização oferece 

espaços para o diálogo de saberes e valores e se os trabalhadores confiam nos colegas e na 

organização, opera-se uma dinâmica do reconhecimento que permite a mobilização da 

personalidade (ou da inteligência) e a estruturação dos coletivos (a cooperação), abrindo 

espaço para transformação do sofrimento em prazer. Por outro lado, se a organização não 

favorece o diálogo e o livre envolvimento dos trabalhadores, a mobilização da 

personalidade se dá pela ameaça e pelo medo, resultando na individualização do trabalho e 

na transformação do sofrimento em fator de adoecimento. 

Essa bricolagem teórica-conceitual deve nos permitir avançar para a compreensão 

da gestão no trabalho na COOPERMINAS. Mas antes é preciso calibrar melhor nossas 

lentes, situando a análise no contexto da produção de carvão. No capítulo que se segue 

apresentamos ao leitor o ambiente e trazemos um breve histórico das formas de 

organização do trabalho experimentadas pelos mineiros no Brasil e em outras partes do 

mundo.  
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CAPÍTULO 2: Ambiente, processo e organização do trabalho na mineração de carvão 

 

 

 

Eu sou carvão! 

E tu arrancas-me brutalmente do chão 

e fazes-me tua mina, patrão. 

Eu sou carvão! 

E tu acendes-me, patrão, 

para te servir eternamente como força motriz 

mas eternamente não, patrão. 

Eu sou carvão 

 e tenho que arder sim;  

queimar tudo com a força da minha combustão. 

Eu sou carvão;  

tenho que arder na exploração 

arder até às cinzas da maldição  

arder vivo como alcatrão, meu irmão,  

até não ser mais a tua mina, patrão.  

Eu sou carvão. 

Tenho que arder 

queimar tudo com o fogo da minha combustão. 

Sim! 

Eu sou o teu carvão, patrão. 

Grito negro (de José Craveirinha) 

 

 

 

2.1. Carvão mineral no Brasil e no mundo 

O carvão mineral é um combustível fóssil formado a partir da matéria orgânica 

depositada nas bacias sedimentares. Os restos vegetais, ao longo do tempo, submetidos a 

determinadas condições de temperatura e pressão, perdem oxigênio e hidrogênio e se 

enriquecem em carbono - processo chamado de carbonificação. Quanto mais intensas a 

pressão e a temperatura, e quanto maior a duração desse processo, melhor a qualidade do 

carvão. 

O carvão foi uma das primeiras fontes de energia utilizadas em larga escala pelo 

homem, sendo um importante pilar da Primeira Revolução Industrial no final do século 

XVIII na Inglaterra. Apesar da expansão do petróleo e do gás natural, ao longo do último 

século, ter colocado essas fontes em posição de destaque na composição da matriz 

energética mundial, o carvão se mantém como uma matéria prima indispensável para 
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geração de energia no mundo. Dados da Agência Internacional de Energia (IEA) mostram 

que o carvão é a fonte mais utilizada para geração de energia elétrica no planeta, 

respondendo por 41% da produção total. Considerando a produção global de energia 

primária (que inclui outras formas de energia para além da elétrica), o carvão tem 

participação de 26% na matriz. Segundo as projeções da IEA, o minério deve manter 

posição semelhante nos próximos 30 anos (ANEEL, 2008). 

Entre os recursos energéticos não renováveis, o carvão é o mais abundante e com 

maior perspectiva de vida útil no mundo.  

 

Tabela 1: Vida útil estimada dos recursos energéticos mundiais 

 

Fonte: Engineering & Mining Journal, apud BORBA, 2001. 

 

Os fortes impactos sociais e ambientais gerados em todas as etapas da produção do 

carvão, bem como no consumo do produto, são conhecidos e bastante estudados. Mesmo 

assim, Borba (2001) afirma que, seja pelo avanço nas tecnologias de prevenção e 

recuperação dos danos ambientais, seja pela dificuldade das chamadas "energias limpas" 

aumentarem significativamente sua participação na matriz energética global, e dada a 

gigantesca e ainda crescente demanda mundial de energia, não há perspectivas, mesmo a 

longo prazo, de dispensar os combustíveis fósseis como base energética da sociedade 

industrial moderna. 

Além disso, o carvão mineral não é somente utilizado como fonte de energia. Ele 

também se constitui em matéria prima essencial na siderurgia, servindo de base para 

produção de aço. O aço, por sua vez, é utilizado na produção de ferramentas, máquinas, 

veículos de transporte, linhas de transmissão de energia elétrica, estruturas para construção 

civil e uma infinidade de outras aplicações. Portanto, seja como fonte energética, seja como 

Recurso
Reservas mundiais 

(milhões de toneladas em carvão equivalente)

Vida útil estimada 
(anos)

Carvão 726.000 219

Petróleo 202.000 41

Gás natural 186.000 65
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matéria prima para a produção de aço, o carvão mineral tem uma importância fundamental 

no nosso cotidiano. 

Entre os grandes produtores de carvão mineral no cenário global estão hoje China, 

Rússia, Polônia, EUA e Austrália. No passado França, Alemanha, Inglaterra e Bélgica 

também foram grandes produtores. Na América Latina, a Colômbia tem posição de 

destaque na produção do combustível (CHAVES, 2008). 

O Brasil possui a 10
a
 maior reserva mundial de carvão, mas isso não passa de 1% 

do total de reservas. Portanto, não está entre os grandes produtores no cenário global, 

ocupando a 26
a
 posição no ranking dos maiores produtores e a 21

a
 no de maiores 

consumidores (ANEEL,2008). 

O Balanço Energético Nacional de 2014 (MME, 2014) mostra que aqui a 

participação do carvão na matriz energética é bem inferior a que verificamos globalmente. 

O minério representa 5,6% da produção de energia primária e apenas 2,6% da produção de 

energia elétrica. Enquanto matéria prima para a siderurgia, o carvão nacional não tem sido 

aproveitado, dada a sua qualidade inferior ao produto importado. As siderúrgicas nacionais 

têm importado o carvão dos EUA, Canadá e Austrália. 

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CCGE, 2012) afirma que, com a atual 

taxa de utilização, as reservas provadas no Brasil são suficientes para fornecer carvão por 

mais de 500 anos. No entanto, esse estudo chama atenção para a necessidade do país 

investir em políticas públicas que incentivem a melhor utilização dessa riqueza natural. 

As principais reservas nacionais estão situadas na região sul do país. O estado de 

Santa Catarina é o maior produtor nacional, e o Rio Grande do Sul é o segundo maior, 

apesar de em termos de quantidade de reservas essa ordem se inverter. Fora desses dois 

estados encontra-se apenas uma mina no Paraná.  

O carvão mineral foi descoberto na região no início do século XIX, mas só 

começou a ser explorado em escala industrial quase cem anos depois, no início do século 

XX. Desde o início, a produção nacional encontrou barreiras à comercialização. O mercado 

consumidor, localizado no Rio de Janeiro e São Paulo, dava preferência ao produto 

importado com melhor qualidade e menor preço da Inglaterra e da Alemanha. 
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Só a partir da década de 40, quando a Cia Siderúrgica Nacional (CSN) foi 

instalada no Rio de Janeiro e passou a consumir grande quantidade de carvão metalúrgico
21

, 

a indústria nacional do carvão ganhou grande impulso. Nessa época muitas minas foram 

abertas no sul do país. Alguns municípios de Santa Catarina passaram a compor o que foi e 

ainda é chamada de região carbonífera de Santa Catarina, onde se registraram entre 1950 e 

1960 a presença de mais de 20 minas de carvão em operação (VOLPATO, 1984). Cabe 

destacar que o governo tomava parte nas negociações para garantir junto às siderúrgicas 

uma cota mínima de consumo do carvão nacional, que tinha qualidade inferior ao produto 

ofertado pelo mercado externo.  

O crescimento do consumo do carvão metalúrgico não foi acompanhado, no 

entanto, pela demanda de carvão vapor (derivado do minério que é utilizado para a 

produção de energia nas usinas termoelétricas), que, pelo contrário, vinha decrescendo 

como decorrência da substituição desse combustível pelos derivados de petróleo nos 

transportes marítimo e ferroviário. A indústria do carvão passou a ter um problema de 

"sobra" de carvão vapor, que mais tarde foi equacionado com outra intervenção 

governamental, quando a CEPCAN (Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional) 

propõe a construção de usinas termoelétricas como uma alternativa para dar destinação ao 

derivado. 

Entre os anos 50 e 70, a região carbonífera de Santa Catarina observa um período 

de franca expansão. A produção da região era utilizada para abastecer de carvão 

metalúrgico as usinas siderúrgicas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo (CSN, 

USIMINAS e COSIPA, respectivamente), e de carvão vapor as novas termoelétricas locais. 

Na década de 70 as crises do petróleo dão novo impulso à indústria carbonífera, a 

partir de políticas públicas que estimularam a substituição do petróleo pelo carvão vapor. 

Entretanto essas políticas geraram mais expectativas do que crescimento de fato do 

mercado. Volpato diz que  

 

a substituição pelo carvão demandaria um recondicionamento das 

fábricas, projeto viável só a médio e longo prazo. A política energética do 

governo foi unilateral. Decretou a substituição do petróleo pelo carvão, 

sem contudo, criar condições ou oferecer tecnologia para as indústrias 

 

21
 O carvão metalúrgico é o subproduto do carvão mineral utilizado como matéria prima direta no processo de 

fabricação do aço. 
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consumidoras se adaptarem à nova fonte energética. (VOLPATO, 2001, p. 

32) 

 

O governo federal projetou a quintuplicação da produção de carvão de 1980 para 

1985, com o objetivo de substituir 170 mil barris de petróleo/dia pelo equivalente em 

carvão. A meta era atingir 49.465 mil toneladas em 1985, mas a produção total mal chegou 

a um quinto da previsão (VOLPATO, 2001). 

Na década de 90, o mercado do carvão é desestimulado com o fim de algumas 

políticas criadas no período anterior. Por exemplo, desde 1990, quando a Cia. Auxiliar de 

Empresas Elétricas Brasileiras (CAEEB) foi extinta, deixou de existir a compra 

governamental de cotas de produção a preços protegidos (BORBA, 2001). Nesse mesmo 

período o governo Collor acabou com a obrigatoriedade de consumo de carvão metalúrgico 

nacional nas usinas siderúrgicas (CHAVES, 2008).  

O resultado foi uma brusca queda na produção de carvão no Brasil. O gráfico a 

seguir apresenta os dados de produção de carvão bruto em Santa Catarina no período de 

1984 a 2012
22

. 

 

Figura 1: Produção de carvão bruto em Santa Catarina 

 

22 
O gráfico foi elaborado pela autora a partir da combinação de dados de outras fontes: Consoni e Simon 

(2005), SIECESC (2015). 
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O carvão metalúrgico deixou de ser produzido no Brasil desde a década de 90. 

Hoje o carvão de Santa Catarina é beneficiado gerando dois subprodutos: o carvão 

energético (ou carvão vapor), utilizado para geração de energia nas termoelétricas; e, em 

quantidade bem inferior, os finos de carvão, utilizados em alto fornos e coquerias.  

Os autores que estudaram essa breve história da produção de carvão mineral no 

Brasil são unânimes em afirmar que a indústria carbonífera carece de uma política mais 

estável. Seu crescimento entre as décadas de 50 e 70 foi fortemente sustentado por políticas 

governamentais, que quando se desestruturaram provocaram forte impacto sobre o setor.  

Nós vemos com reticências essa afirmação sobre a necessidade do Brasil investir 

mais e melhor na produção de carvão mineral. Os danos ambientais e a degradação da 

saúde dos trabalhadores são flagrantes e nos fazem questionar em que medida devemos 

insistir na adoção dessa fonte de energia. Consideramos que é uma tarefa fundamental da 

humanidade refletir sobre esse modelo de desenvolvimento pautado na exploração ilimitada 

dos recursos naturais. Não pretendemos, no entanto, aprofundar nesta tese a discussão sobre 

as opções nacionais a respeito da configuração da matriz energética e suas consequências 

socioambientais, mesmo cientes de que qualquer projeto de desenvolvimento da nação 

passa, obrigatoriamente, por esse debate. 

Este breve resgate histórico deve ajudar a situar a COOPERMINAS, empresa 

recuperada de mineração de carvão que surge em Criciúma em 1987 a partir da falência da 

Cia Brasileira Carbonífera do Araguaia (CBCA). A falência da CBCA certamente está 

relacionada com esse contexto de crise na produção de carvão no Brasil a partir do final dos 

anos 80. Já a iniciativa dos trabalhadores de recuperação da massa falida poderá ser melhor 

compreendida adiante. 

 

2.2. O subsolo: ambiente de trabalho na mineração de carvão 

O carvão mineral pode ser explorado a céu aberto ou em galerias subterrâneas. As 

camadas de carvão podem se encontrar a diferentes profundidades e sob diversos tipos de 

solo. Quando a camada que recobre o carvão é estreita ou o solo não é apropriado para 

perfuração de túneis, a mineração é feita a céu aberto. Ao contrário, quando o carvão está 

em camadas mais profundas ou se apresenta como veio de rochas, a exploração deve ser em 
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subsolo. De acordo com o World Coal Institute (WCI), 60% da oferta mundial do minério é 

fruto de extração em galerias subterrâneas (ANEEL, 2008). 

Os estudos históricos que encontramos a respeito da organização do trabalho nas 

minas de carvão em diferentes partes do mundo sempre fazem referência à mineração em 

subsolo. No Brasil, atualmente, no estado de Santa Catarina predomina a mineração em 

subsolo, enquanto no Rio Grande do Sul a maior parte da produção é a céu aberto. 

A extração de carvão em galerias subterrâneas foi desenvolvida no Brasil e no 

mundo essencialmente a partir do método de lavra de câmaras e pilares. O método de 

câmaras e pilares é utilizado em depósitos com camadas horizontais ou levemente 

inclinadas. O carvão é extraído nas câmaras, deixando parte do material como pilar para 

sustentação do teto
23

. A partir desse método, as câmaras vão sendo abertas em galerias e 

travessas, primeiramente, num eixo central de exploração, e a partir dele em painéis 

(também chamados de conjuntos) hoje compostos por cerca de 10 a 15 galerias. A extensão 

do eixo e dos painéis pode variar bastante de acordo com a área licenciada para mineração e 

o planejamento da mina. 

 

Figura 2: Representação das galerias subterrâneas nas minas exploradas pelo método de câmaras e pilares 
(elaborada pela autora) 

 

 

23 
Em alguns casos as mineradoras são autorizadas a fazer o que elas chamam de recuo. O recuo é quando 

uma determinada área acabou de ser explorada, e eles são autorizados a vir do fundo dos painéis para frente 

retirando os pilares e deixando o teto desabar. Assim a área é "melhor" aproveitada com a retirada do carvão 

que tinha sobrado nos pilares. No entanto, essa operação é extremamente delicada e perigosa. 
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As dimensões das câmaras e pilares dependem de diversos fatores, como a 

espessura e a profundidade do depósito, a estabilidade do teto e a resistência do pilar 

(KOPPE, et. al., 2008). As opções tecnológicas adotadas nos diferentes contextos também 

têm forte influencia na definição dessas dimensões. Em Santa Catarina os pilares têm hoje, 

no sistema semi-mecanizado de produção (sobre o qual trataremos mais adiante), cerca de 

12 a 15 m de largura e comprimento. As galerias têm alturas variadas de acordo com a 

espessura da camada de carvão, e têm cerca de 5 à 6 metros de largura. Veremos adiante 

que essas dimensões, em especial a altura, têm implicações significativas no que tange ao 

conforto e à saúde e segurança dos trabalhadores. 

São chamadas de “frentes de serviço” os locais de onde está sendo retirado o 

carvão em determinado momento. É o fundo de cada painel em operação. As frentes de 

serviço, portanto, estão sempre avançando. Isso é uma particularidade que marca a 

atividade de mineração.  

Para acompanhar o avançamento das frentes de serviço, as instalações são sempre 

itinerantes e provisórias. A complexidade dessas instalações aumentou na medida em que 

foram introduzidas novas tecnologias de produção. Hoje, no sistema semi-mecanizado de 

produção, vemos no subsolo um conjunto de oficinas de apoio às operações de produção, 

onde se realizam a manutenção das máquinas e ferramentas empregadas no processo.  

Vemos ainda as correias transportadoras (CTs), que são como esteiras rolantes que recebem 

o carvão retirado das frentes de serviço e levam-no até a superfície da mina. Também 

compõe as instalações de subsolo uma rede de energia elétrica, um sistema de ar 

comprimido, um sistema de abastecimento de água e um de drenagem, além de um 

complexo sistema de ventilação, que envolve a instalação de exaustores e tapumes e tem a 

função de renovar o ar nas frentes de serviço. Por fim, refeitórios improvisados e pequenos 

almoxarifados completam o conjunto de instalações de subsolo necessárias para o apoio à 

extração do carvão. Todo esse conjunto é permanentemente desmontado e remontado na 

medida em que as frentes de serviço avançam. 

Até mesmo as instalações da superfície, onde são feitos o planejamento e controle 

da produção e os serviços de saúde e segurança, onde se encontram os vestiários, cantinas, 

apontadoria (local de controle do ponto), entre outros serviços de apoio, não se fixam por 

muito mais do que 4 ou 5 anos. 
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Volpato (2001) diz que essa itinerância e provisoriedade das instalações
24

 são 

refletidas na qualidade dos materiais empregados, na engenharia das construções, na 

manutenção e conservação dos espaços, resultando em ambientes mal iluminados, úmidos, 

sujos, de péssima aparência, enfim, precários em diversos aspectos. Seja no subsolo, ou na 

superfície. Com o agravante de que no subsolo, a poeira do carvão suspensa, o calor e o 

barulho bastante frequentes transformam o ambiente num lugar ainda mais desagradável e 

agressivo para a saúde dos trabalhadores.  

 

[...] a mina é como o inferno, ou pelo menos como a imagem mental que 

faço do inferno. A maioria das coisas que a gente imagina que existam no 

inferno está ali - calor, barulho, confusão, escuridão, ar fétido e, acima de 

tudo, um aperto insuportável. (ORWELL, 2010, p 42) 

 

Para encarar esse ambiente, Orwell (2010) e Volpato (2001), quando observaram a 

mineração em dois contextos particulares
25
, viram os trabalhadores “baixando a mina” nus 

ou semi-nus, apenas com calção ou cueca, além dos EPIs. Orwell (2010) cita como EPIs 

utilizados na época os tamancos, joelheiras, lanterna ou lampião e capacetes. Já na 

observação de Volpato (2001), eles usavam lanterna, botas, capacete, máscara de proteção 

contra poeira e luvas. Em nossa observação na COOPERMINAS, os mineiros já usavam 

roupas (calça e blusa), além de protetores auriculares e dos demais EPIs citados por 

Volpato. 

O acesso dos trabalhadores às frentes de serviço pode ser feito por planos 

inclinados ou por poços verticais. Os planos inclinados são buracos cavados na terra que 

ligam a superfície ao subsolo com rampas de cerca de 15
o
 de inclinação e 100 a 400 metros 

de extensão. São utilizados quando a camada de carvão está localizada em baixa 

profundidade, enquanto os poços verticais são utilizados para acessar camadas mais 

profundas. Nos poços verticais o acesso se dá pelas chamadas “gaiolas”, que são como 

elevadores de tamanhos variados que transportam os trabalhadores e alguns materiais e 

ferramentas até às jazidas. 
 

24
 A itinerância das instalações é uma característica também encontrada na construção civil, em especial na 

construção de estradas. 
25 

Orwell (2010) descreve sua vivência com os mineiros do norte da Inglaterra na década de 30. Volpato 

(1984, 2001) observou o trabalho nas minas de Criciúma no final dos anos 70 e começo de 80. 
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As gaiolas são uma das instalações das minas que oferecem maior desconforto e 

risco de acidente. Orwell (2010) diz que esses elevadores podem chegar à velocidade de 90 

km/hora ou mais, sempre entupidos de trabalhadores "como sardinhas em lata". Volpato 

(2001) conta que ouviu diversos relatos de acidentes com esse equipamento, quase sempre 

graves e até fatais. Quanto ao plano inclinado, se apresenta como um esforço a mais para o 

trabalhador que tem que subir o percurso a pé após uma longa e exaustiva jornada de 

trabalho. 

Descendo pelo plano ou pelas gaiolas, ao chegarem na jazida os trabalhadores têm 

que percorrer distâncias variadas até a frente de serviço. Orwell (2010) fala de uma 

distância média de 1,5 km, podendo chegar, no entanto, a 8 km, sempre percorridos a pé. 

Hoje, em alguns casos, utilizam-se as chamadas "marinetes", uma espécie de jipe, para 

levar os trabalhadores do pé do plano ou da saída das gaiolas até a frente de serviço.  

Quando vão a pé, as condições da caminhada dependem, principalmente, da altura 

das galerias. Orwell (2010) descreve galerias com alturas de cerca de 1,50 m, exigindo que 

os trabalhadores andem sempre curvados, quando não ajoelhados pelo subsolo e, por vezes 

até, rastejando.  

 

Desviar das vigas se torna um esforço cada vez maior, e às vezes você 

esquece de abaixar a cabeça. Se tentar andar de cabeça baixa, como fazem 

os mineiros, vai bater as costas no teto. Até os mineiros batem as costas 

no teto com bastante frequência. É por isso que nas minas muito quentes, 

onde é preciso andar quase nu, a maioria dos mineiros tem os chamados 

"botões nas costas", isto é, uma casca de ferida permanente sobre cada 

vértebra. (ORWELL, 2010, p. 48)  

 

Volpato (2001) fala de galerias que variam entre 1,50 m e 2,00 m de altura e 

também fala das dificuldades de deslocamento com essa altura. Além da altura, os 

trabalhadores encaram obstáculos nesse percurso, como as instalações elétricas e 

hidráulicas que passam sobre suas cabeças, as máquinas e equipamentos que transitam por 

ali dividindo o já escasso espaço com os transeuntes, as correias transportadoras que 

também compartilham a mesma via, o piso irregular e com pontos de acúmulo de água e 

xilame
26

 etc.  

 

26 
Xilame é o nome que se dá a uma espécie de lama que se forma nas galerias pelo acúmulo de água e 

resíduos da mineração. 
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2.3. O massacre: saúde e segurança dos trabalhadores na mineração de carvão 

No dia 13 de maio de 2014, 301 mineiros morreram num acidente numa mina de 

carvão subterrânea na província de Manisa, na Turquia. O acidente foi reportado no mundo 

todo. Em julho de 2015, a revista Carta Capital publicou uma reportagem afirmando que a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) considera o setor de mineração (de ferro, 

carvão, ouro, diamante etc.) como o mais perigoso do mundo para se trabalhar 

atualmente
28

. O caso dos 33 mineiros que ficaram mais de 2 meses soterrados à quase 700 

metros de profundidade numa mina de cobre no Chile também teve grande repercussão 

mundial. A China, maior produtora e consumidora mundial de carvão, é famosa pelos 

milhares de vidas perdidas a cada ano na atividade.  

Perigo e medo são elementos permanentes no trabalho nas minas de carvão. A 

poeira de carvão suspensa penetra no pulmão dos trabalhadores podendo gerar 

pneumoconioses. O teto, apesar de escorado, está sujeito a desabar a qualquer momento, 

em qualquer lugar do subsolo. As instalações elétricas de baixa e alta tensão em um 

ambiente úmido e, por vezes, alagado podem levar a choques graves ou fatais. Pedras soltas 

no chão, no teto, nas caçambas das máquinas carregadeiras estão sujeitas a cair ou se 

projetarem atingindo um operador. Explosões de dinamite liberam gás metano retido nas 

rochas. Um “fogo falhado” (dinamite que não detonou no momento correto) pode provocar 

acidente. Máquinas transitando ao lado de trabalhadores, com pouca sinalização e 

visibilidade limitada, frequentemente geram atropelamentos. O ambiente escuro, 

barulhento, úmido e quente provoca desconforto, dificuldade de comunicação, dificuldade 

de concentração, mal estar e risco de acidentes. O excesso de esforço físico no 

carregamento de materiais e ferramentas e na operação das máquinas leva ao 

desenvolvimento de problemas osteomusculares. 

Por conta dessa situação, os mineiros que trabalham no subsolo no Brasil ganham 

adicional de insalubridade e têm direito a aposentadoria especial após 15 anos de serviço. 

Segundo Volpato (1984), essa medida nasceu em 1964, quando, com a nova política 

trabalhista do governo federal, todos os mineiros "encostados" na Previdência Social 

 

28
 Disponível em http://politike.cartacapital.com.br/mineracao-e-a-maior-responsavel-por-mortes-no-trabalho-

ao-redor-do-mundo/. Acessado em 28 de março de 2016. 

http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/mining/lang--en/index.htm
http://politike.cartacapital.com.br/mineracao-e-a-maior-responsavel-por-mortes-no-trabalho-ao-redor-do-mundo/
http://politike.cartacapital.com.br/mineracao-e-a-maior-responsavel-por-mortes-no-trabalho-ao-redor-do-mundo/
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tiveram alta. Isso levou ao congestionamento das frentes de trabalho e foi então que os 

empresários pressionaram o Ministério do Trabalho para regulamentar a aposentadoria 

especial. Entretanto agora, diante de um novo cenário, algumas mineradoras vêm tentando 

retirar esse "benefício". Um operador nos contou essa história. 

 

[...] eu trabalhava na carbonífera Criciúma, e uma semana ia baixar os 

juízes do trabalho, pra aumentar a aposentadoria, e eles fizeram uma coisa 

de cinema, nós ficamos o turno inteiro molhando mina, deixando 

bonitinha pra tentar ludibriar o juiz pra aumentar a aposentadoria dos 

peões. [risos] E aí os juízes baixaram, não queimamos... não detonaram... 

Mas os 20 juízes, todos sentados, tudo pessoas graduadas, qualificadas, 

cuidam das leis trabalhistas, e nós trabalhando bem devagarinho como 

manda o script, como era pra ser e não é... pra tentar ludibriar o juiz! E eu 

tenho certeza que o juiz, pelo que eles viram ali, eles podiam jogar a nossa 

aposentadoria pros 30 anos. Porque era a coisa mais linda, não tinha 

poeira, não tinha fumaça, não tinha nada. E aí, sabe o que aconteceu? No 

mesmo mês que os juízes viram aquilo ali, morreu 2 na mina. E aí caiu 

tudo por terra, o que eles forjaram. Forjaram tudo isso, eu não sei o 

motivo, e aí no mesmo mês morreu 2. Um na detonação, e o outro caiu 

uma pedra em cima. Dois colegas meus. E aí caiu por terra a tese deles. 

(Pedro, no II EST, dia 30/10/2014
29

)  

 

Apesar de alguns avanços na concepção e implantação de tecnologias para a 

redução de riscos e prevenção de acidentes na mineração, observamos que historicamente 

pouco se investiu em inovações com esse propósito. Volpato (2001) cita o exemplo das 

formas de prevenção contra desabamento de teto. Através do extensômetro seria possível 

fazer o controle da estabilidade das rochas, mas quase nenhuma mina da região carbonífera 

de Santa Catarina usa esse tipo de equipamento. Quase sempre o escoramento só é 

reforçado quando a variação de convergência
30

 é identificada visualmente. Também 

poderíamos falar da tecnologia para a furação do teto. Apesar da possibilidade de utilização 

das perfuratrizes automáticas, o martelo pneumático, muito menos seguro, ainda é bastante 

utilizado (na COOPERMINAS só se utiliza o martelo). As carregadeiras de pequeno ou 

grande porte também representam um risco permanente e mereciam mais estudos e 

investimentos no sentido de buscar soluções menos custosas do ponto de vista da saúde 

humana. Tantos outros elementos de risco que elencamos até aqui poderiam ser evitados ou 

 

29
 No capítulo 4, quando apresentamos a metodologia da pesquisa, esclarecemos mais sobre os EST 

(Encontros Sobre o Trabalho) e sua dinâmica. Por ora adiantamos que Pedro é um nome fictício dado por nós 

para resguardar a identidade de um operador que participou da pesquisa. 
30

 Indicador de que o teto pode estar próximo de desabar. 
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minimizados se o avanço tecnológico verificado no estágio de desenvolvimento da nossa 

sociedade fosse colocado a serviço da saúde e segurança dos trabalhadores da mineração. 

Esse cenário não poderia ter outro resultado, se não os dados alarmantes de 

acidentes de trabalho verificados na mineração. Em 1979, entre 8.192 empregados nas 

carboníferas catarinenses, foram registrados 2.718 acidentes, significando 33% de casos 

sobre o total de empregados. Destes, 12 foram casos de morte (VOLPATO, 1984). Volpato 

(2001) compara os acidentes na mineração com outras indústrias da região de Criciúma em 

1985, chegando aos dados da tabela a seguir
31

. 

 

Tabela 2: Acidentes de trabalho nas principais atividades da região de Criciúma (1985)
 32 

 

Fonte: VOLPATO (2001)
33

 

A mesma autora, traz dados de 1986 e 1987, apresentando 22% de acidentes sobre 

o total de trabalhadores no primeiro ano e 19% no segundo, além de 9 e 4 mortes, 

respectivamente, nesses anos. Entre 1984 e 2002, Consoni e Simon (2005) contaram 89 

mortes na mineração de Santa Catarina - uma média de quase 5 mortes por ano. 

Buscamos arduamente atualizar esses dados. Entramos em contato com a Agência 

da Previdência Social de Criciúma, com o DNPM
34

 (agência local e ouvidoria nacional), 

 

31 
A gravidade da situação dos trabalhadores da mineração é evidente. No entanto, nos chamou atenção o 

relato de um trabalhador da COOPERMINAS, que antes de trabalhar na mina foi operador num frigorífico da 

região. Ele dizia que quando comparado com as condições e a organização do trabalho no frigorífico, o 

trabalho na mina é muito menos degradante. O documentário "Carne e Osso" (2011), produzido pela ONG 

Repórter Brasil e dirigido por Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros, com o apoio do Ministério Público do 

Trabalho, trata da situação de saúde e segurança dos trabalhadores nos frigoríficos no Brasil. 

32 
Municípios considerados na região de Criciúma: Criciúma, Içara, Lauro Muller, Orleans, Sombrio e 

Urussanga. 

33
 A partir de dados da Sub-delegacia do Trabalho. 

Atividade
Num de 

trabalhadores

Acidente com perda 

temporária

% sobre total de 

trabalhadores

Mineração de carvão 9420 2034 22%

Cerâmica 5066 48 1%

Calçados 1557 18 1%

Metalúrgica 1060 28 3%

Coque 921 48 5%

Construção civil 642 35 5%

Plásticos 641 4 1%
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com o DSST/MTPS
35

, com o CEREST de Criciúma
36

, com diversos sindicatos patronais e 

de trabalhadores e com profissionais variados que atuam no setor e na região, mas não 

conseguimos nenhum indicador objetivo mais atual sobre o tema. 

Cabe ressaltar, no entanto, que, em 1999, entrou em vigor a NR-22, norma 

regulamentadora do MTPS que trata da Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. Em 

entrevista com um assessor técnico do SIESESC
37

, ele conta que na ocasião da criação da 

NR foi criada uma Comissão Regional do Setor Mineral (CRSM). A seguir apresentamos 

um trecho do relatório dessa entrevista, que trata da crição e das funções e atribuições da 

Comissão. 

 

A CRSM foi criada em 2001, no bojo da criação da NR-22. Na época da 

criação da NR, empresários, sindicatos e poder público chegaram a um 

acordo para criação dessa comissão tripartite, que seria responsável por 

zelar pela SST na mineração. O assessor diz que trabalhadores e 

empresários do setor passaram por um período de relações muito 

conflituosas, em especial na década de 80, mas que nos últimos anos 

existe bom diálogo entre as partes. Para ele, a CRSM permitiu importantes 

avanços no que tange a saúde e segurança do trabalho na mineração de 

carvão na região, e inclusive é muito citada como uma referência, um 

exemplo nacional de espaço de diálogo tripartite.  

Entre as atribuições da comissão está acompanhar as estatísticas de 

acidentes de trabalho no setor, auxiliar na investigação e no debate rumo à 

prevenção. No entanto, as estatísticas sobre o setor são muito precárias. O 

DSST/MTPS tem informação pelas CATs, mas, por diversos motivos, 

muitas coisas deixam de ser registradas. Por exemplo, os procedimentos 

para emissão de CATs se alteram com frequência. É sempre difícil 

estabelecer uma base para comparação, entre empresas e ao longo do 

tempo. O DNPM já fez alguns esforços para manter essa estatística, mas 

nunca conseguiu de fato.  

Diante dessas dificuldades a CRSM resolveu, desde 2003, criar uma 

estatística própria. Mas esse registro não é oficial. O assessor não sabe que 

reconhecimento ele poderia ter no meio acadêmico. A metodologia é 

muito discutida. Por isso eles preferem não publicizar esses dados. Além 

disso, ele diz que quando faz essa estatística a CRSM não está preocupada 

com análises comparativas. Sua preocupação é em buscar as causas e 

tentar avançar na prevenção. Então são informações do tipo: quantos 

acidentes por desabamento de teto, quantos por.... Ele acha que não teria 

facilidade de extrair alguma coisa como o total de acidentes numa série 

                                                                                                                                                                                 

34 
Departamento Nacional de Produção Mineral.

 

35 
Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhio do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

 

36 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.

 

37
 Sindicato da Indústria de Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina. 
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histórica. O número de mortes eles têm (de 1984 a 2016). Segundo o 

assessor, isso é fácil e pode ser logo disponibilizado.  

 

O entrevistado diz que a situação melhorou nos últimos anos, desde a criação da 

Comissão. Mas não conseguimos verificar isso a partir de indicadores objetivos. Mesmo os 

dados “fáceis”, nunca foram disponibilizados
38

. A dificuldade para acessar os dados, no 

entanto, nos parece um indicador significativo, mesmo que não objetivo, de que os 

trabalhadores ainda sofrem com as condições degradantes.  

A medida quantitativa poderia ajudar a avaliar a gravidade da situação e sua 

evolução ao longo do tempo. Mas ainda que tivéssemos esses dados, sabemos que eles não 

seriam suficientes para representar a realidade. Nossa vivência na COOPERMINAS 

mostrou que a subnotificação de acidentes é muito expressiva. Vimos inúmeras situações e 

relatos onde "pequenos" acidentes, como cortes, feridas na pele, enjoo, entre outros, não 

são notificados. Também não observamos entre as notificações, registros de doenças físicas 

ou psíquicas, que, mesmo sem ter dados estatísticos, podemos afirmar que são bastante 

frequentes entre os trabalhadores. Não temos nenhuma razão para crer que nas outras 

mineradoras da região seria diferente. 

A fala de um operador da COOPERMINAS mostra a consciência que os 

trabalhadores têm da situação de risco que vivenciam cotidianamente. Ele diz que o risco 

tem como contrapartida os resultados financeiros do trabalho, que possibilitam a 

sustentação da família.  

 

Na realidade é hoje um dos empregos que dão pra gente uma condição 

melhor pra nossa família, né. Então a gente corre esse risco. Deixar o dia 

de amanhã pertencer a Deus. Vamos ao menos encarar o dia de hoje, 

nossa família viver bem. Mas ele é totalmente desconfortável, comendo 

poeira, na máquina quente, o rim, a coluna, ele é tudo. A gente é bem 

disposto a ter problemas de saúde mais a frente, né. (Pedro, no II EST, dia 

30/10/2014) 

 

 

38
 Entre outras tentativas, encaminhei ao CRSM um oficio solicitando esses dados. Tive notícias de que minha 

solicitação foi avaliada em reunião da Comissão, no dia 03/06/2016, e que uma pessoa da comissão ficou 

responsável por respondê-la. No entanto, até hoje não recebi uma resposta oficial. Extra-oficialmente, uma 

pessoa que participa da comissão me disse que os dados não foram fornecidos por que não houve autorização 

das empresas para isso. Cabe questionar sobre o equilíbrio de poder nessa comissão tripartite, onde as 

empresa não permitem a divulgação de um dado que deveria ser público. 
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Cabe ressaltar que os salários dos trabalhadores do carvão são os mais altos da 

região, quando confrontados com os dos trabalhadores de outras indústrias. Essa é a 

estratégia das mineradoras para atrair a mão-de-obra não qualificada, que vai para as minas 

"trocar" sua saúde pela "boa" remuneração. 

Apesar da consciência do perigo, os trabalhadores são o tempo todo impelidos a 

negá-lo. Os mineiros são reconhecidos por sua coragem e bravura. São fortes e destemidos. 

Eles constroem essa auto-imagem, que exclui o medo. Os que não têm essa postura não 

ficam. Isso é parte da seleção desses trabalhadores. Dejours (1994) explica essa atitude com 

o conceito de estratégia defensiva. O autor diz que os trabalhadores, individual ou 

coletivamente, desenvolvem mecanismos para lutar contra o medo. Em resposta às pressões 

cotidianas do trabalho, que podem ter efeitos patogênicos sobre os trabalhadores, eles 

armam suas defesas. Essas estratégias levam à eufemização da percepção que os 

trabalhadores têm da realidade que os faz sofrer.  

 

Tudo se passa como se, por falta de poder vencer a rigidez de certas 

pressões organizacionais irredutíveis, os trabalhadores conseguissem, 

graças a suas defesas, minimizar a percepção que eles têm dessas 

pressões, fontes de sofrimento. (DEJOURS, 1994, p. 127) 

 

Vimos que o ambiente e as condições de trabalho contribuem significativamente 

para a situação alarmante do ponto de vista da saúde e segurança nas minas de carvão. Mas 

o alto índice de doenças e acidentes também é consequência das escolhas organizacionais. 

As formas de organização do trabalho e as relações de trabalho engendradas por elas são 

parte do problema, e é disso que trataremos a seguir. 

 

2.4. Experiências na história: organização do trabalho na mineração de carvão 

Vamos resgatar a seguir um breve histórico das formas de organização do trabalho 

desenvolvidas e postas em prática em diferentes contextos na mineração de carvão no 

Brasil e no mundo. As opções tecnológicas adotadas em cada contexto têm forte influência 

nas escolhas organizacionais, mas, como veremos, não as determinam.  
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2.4.1. Antes das máquinas: sistemas pré-mecanizados de produção  

Até o início do século XX, a mineração de carvão se dava por um processo de 

produção artesanal
39

. Os mineiros utilizavam marretas, pás, picaretas, carrinhos e vagonetes 

(entre outras ferramentas manuais) para desprender o minério da rocha e transportá-lo até 

um ponto de escoamento. Na medida em que avançavam na retirada do carvão, eles 

também realizavam o escoramento do teto com estruturas de madeira.  

De acordo com a bibliografia consultada, a organização do trabalho no processo de 

produção artesanal era diferente nos diversos sítios de exploração.  

No Brasil, Volpato (1984) diz que o mineiro era como um empreiteiro individual. 

Ele era responsável por todas as etapas do processo de extração na sua galeria. Ele recebia 

as ferramentas da empresa, que também colocava à sua disposição ajudantes (com 

remuneração fixa). A remuneração do mineiro era proporcional à sua produção e calculada 

com base no preço do carvão.  

Na França, segundo relatos de Zola (2000)
40
, o mineiro “dono” da galeria 

selecionava sua equipe de ajudantes, cada um com uma função determinada pelo mineiro 

“chefe” do time. A remuneração também era proporcional   produção e era paga direto para 

o “empreiteiro”, que então a dividia com sua equipe de acordo com a função exercida por 

cada um no processo. 

Na Inglaterra, o trabalho artesanal era feito por pequenos grupos de trabalhadores 

autônomos (normalmente de 2 a 3 membros), a partir de um contrato firmado com o dono 

da mina. Eles desciam para o subsolo com suas ferramentas próprias e se auto-organizavam 

para realizar as operações. Trist e Bamforth (1951) afirmam que apesar do contrato ser 

firmado no nome de um mineiro, normalmente o mais experiente, o compromisso era 

assumido coletivamente pelo grupo. Os autores dizem que os grupos se formavam a partir 

 

39
 Trist e Bamforth (1951) dizem que a mecanização chegou às minas de carvão de Durham, Inglaterra, no 

início dos anos 50. Orwell (2010), no entanto, visitou algumas minas em Wigan Pier, também na Inglaterra, 

nos anos 30, e já identificou lá a existência de processos de produção semi-mecanizados. Volpato diz que no 

Brasil a mecanização chegou às minas de carvão no início dos anos 70. 

40
 Apesar de não se tratar de uma fonte acadêmica, consideramos pertinente recorrer aos estudos de Zola, que 

escreveu o famoso romance Germinal com base em pesquisas aprofundadas buscando retratar com fidelidade 

a realidade do trabalho na mineração de carvão na França, no final do século XIX. Para compor Germinal, o 

autor passou dois meses trabalhando como mineiro na extração de carvão. 
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das escolhas próprias dos trabalhadores e quando a relação entre os membros era boa, eles 

permaneciam juntos por muitos anos. 

Tanto nos relatos de Trist e Bamforth, quanto nos de Zola, fica evidente que a 

relação entre os trabalhadores que compunham as equipes era bastante forte e duradora e 

que existia entre eles um sentimento de pertencimento a um grupo de trabalho. Mais do que 

isso. Esses trabalhadores formavam quase como uma família. No romance de Zola alguns 

membros da equipe são, de fato, familiares – pai, filhos(as), genro etc. Nos relatos de Trist 

e Bamfort, eles contam que era comum, em circunstância de falecimento de um membro da 

equipe, que seus colegas assumissem os cuidados de sua família.  

Para ingressar na carreira não era requerida nenhuma forma de qualificação inicial. 

Os trabalhadores iniciavam como aprendizes (ou ajudantes) e se qualificavam para o ofício 

no exercício da função, observando e seguindo as instruções dos mineiros mais experientes. 

Os mais experientes eram profundos conhecedores do processo de trabalho, das 

características dos materiais, demonstravam muita habilidade e pleno domínio das 

ferramentas de trabalho. Eles assumiam múltiplas funções participando de todas as etapas 

da produção. Eram, sem sombra de dúvidas, trabalhadores qualificados, apesar de, na 

maioria das vezes, não terem passado pelos bancos da escola. Afinal, quase sempre 

começavam a trabalhar ainda na infância. 

Engenheiros e capatazes da empresa fiscalizavam o trabalho, porém não com o 

intuito de interferir nos métodos adotados ou de cobrar maior produção. O pagamento por 

produção, numa situação de vida precária (como era o caso da classe trabalhadora mineira 

naquele tempo), era um mecanismo suficiente para estimular os trabalhadores a produzirem 

mais e mais rápido. Assim, os mineiros experientes, com suas equipes, tinham autonomia 

para definir os métodos e para regular os ritmos de trabalho de acordo com as condições da 

galeria. A principal preocupação da chefia era garantir que o escoramento do teto estivesse 

bem feito, a fim de evitar desabamentos.  

Zola relata que um conflito entre as lógicas da quantidade da produção e da 

qualidade do escoramento muitas vezes era motivo de desavenças entre mineiros e 

engenheiros. Vejamos a fala do engenheiro Négrel representado no romance do autor: 

 

Vamos! Quando estiverem com a cabeça esmagada, não serão vocês que 

vão sofrer as consequências. Será a Companhia, que terá que pagar a 
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aposentadoria. Eu conheço vocês: para terem dois vagonetes a mais no 

fim do dia são capazes de deixar a pele. [...] 

Veja isso! O madeiramento foi feito de qualquer jeito, não aguenta a 

rocha. Agora entendo porque gastamos tanto com consertos. Desde que 

aguente enquanto vocês são os responsáveis, tudo bem, não é? Depois 

tudo arrebenta, e a Companhia que se vire para consertar [...] Não, já sei o 

que vai dizer. Que não lhe pagamos bem, não é? Bem, se vocês quiserem 

receber o revestimento do teto à parte, o preço do vagonete será reduzido. 

(ZOLA, 2000, pg. 31 / 32) 

 

Os mineiros estavam preocupados em aumentar seus ganhos retirando o maior 

número possível de vagonetes
41

, enquanto os engenheiros buscavam a redução dos custos 

para a empresa, o que dependia da qualidade do escoramento. A questão da segurança 

parece ser secundária para ambas as partes. A empresa só se preocupa com a segurança por 

que as mortes ou acidentes geram custos para ela. Já os trabalhadores... Certamente eles se 

preocupam com sua saúde e segurança. Mas diante das condições de vida extremamente 

precárias e da urgência pela remuneração para saciar a fome da família, eles constroem as 

já citadas estratégias defensivas para continuar trabalhando, colocando a saúde num 

segundo plano de prioridades. 

Na França, o valor pago por vagonete era estabelecido pelos leilões, que 

aconteciam sempre que a empresava inaugurava uma nova área de exploração. Os mineiros 

faziam suas ofertas para tentar garantir a continuidade do trabalho nessas novas áreas. Eles 

brigavam com seus colegas para pegar as melhores partes do veio de carvão – aquelas que 

permitiam melhores condições de operação. Quanto melhores as condições de operação, 

menor o preço pago por vagonete. Nos momentos de disputa intensa, eles eram obrigados a 

reduzir muito o preço do seu trabalho para conseguir o direito de continuar trabalhando. 

Étienne, personagem do romance de Zola, identifica na prática dos leilões uma estratégia 

dos patrões para indispor os trabalhadores entre si.  

Trist e Bamforth (1951) afirmam que essas disputas entre equipes, também 

comuns na Inglaterra, fortaleciam a relação interna entre os membros do grupo. Mas dizem 

ainda que, apesar desses conflitos, existia “um equilíbrio nas relações sociais”, pois os 

grupos estavam no mesmo nível hierárquico. Nos relatos de Zola, apesar de se destacarem 

essa e outras práticas adotadas pelas empresas para (intencionalmente ou não) 

 

41
 O número de vagonetes retirado era uma medida de produção utilizada para balizar a remuneração. 
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desestabilizar as relações entre os trabalhadores, fica evidente que existia algum nível de 

coesão entre eles. A categoria conseguia se organizar para lutar coletivamente por melhores 

condições de trabalho e de vida, mesmo que nem sempre essa organização tivesse força 

suficiente para disputar com os donos das mineradoras.  

No Brasil, não encontramos na literatura disponível referências aos coletivos ou 

grupos de trabalho no sistema de produção pré-mecanizado. Mas, como veremos adiante, 

desde a década de 40, a classe trabalhadora mineira já se organizava coletivamente, pelo 

menos fora dos espaços de trabalho, para reivindicar melhores condições de trabalho e 

melhor remuneração. 

Apesar de algumas diferenças entre as formas de organização do trabalho descritas 

pelos autores, essa síntese mostra que elas têm elementos em comum. Era o início da 

formação da indústria, a transição do capitalismo mercantil ao capitalismo produtivo
42

. A 

produção de carvão mesclava características das corporações de ofício, com elementos da 

produção industrial. 

O local de trabalho era de propriedade dos donos das mineradoras, porém os 

trabalhadores tinham uma espécie de concessão para exploração do minério num 

determinado espaço. Trabalhar na propriedade do dono do capital não significava estar sob 

seu controle, ao menos não de forma direta. A mineração de carvão em subsolo ocupa um 

espaço amplo e disperso, o que dificulta ou mesmo impossibilita a supervisão direta do 

trabalho. A prescrição formal do trabalho era mínima. Somente o preço era determinado 

pela hierarquia. O planejamento e controle do trabalho eram feitos pelos trabalhadores 

diretos. No caso da Inglaterra, eram feitos coletivamente pelas equipes. 

Existia espaço para regulação do trabalho diante das variabilidades, mas essa 

gestão da lacuna entre o prescrito e o real era limitada pela pressão por produção. As 

condições precárias de vida dos trabalhadores levavam a uma situação onde, por vezes, no 

debate de normas, os valores econômicos se sobrepunham aos valores sem dimensão
43

. A 

segurança não era prioridade para ninguém. 

 

42
 Cabe lembrar que essa transição se deu em momentos muito distintos no Brasil e na Europa. 

43
 “Valores sem dimensão” é uma expressão utilizada por Schwarzt (2004a) para designar os valores do viver 

bem. São valores não mercantis e não quantificáveis. 

 



  

 

73 

Dentro desse limite, havia possibilidade para o desenvolvimento de competências 

múltiplas. Eram trabalhadores qualificados que conheciam e dominavam todo o processo 

produtivo. Por fim, a remuneração coletiva e proporcional à produção do grupo (nos casos 

de Inglaterra e França) favorecia o fortalecimento dos coletivos de trabalho. 

 

2.4.2. A chegada das máquinas: sistemas mecanizados de produção 

As primeiras décadas do século XX nas minas de carvão da Inglaterra foram 

marcadas pela introdução dos processos de produção mecanizados. Os vagonetes que 

transportavam o carvão movidos à tração humana foram substituídos por correias 

transportadoras eletromecânicas. As picaretas manuais foram substituídas por picaretas 

pneumáticas ou cortadores de carvão elétrico, algumas vezes contando ainda com a 

utilização de explosivos para facilitar a retirada do carvão. As pás que eram utilizadas para 

encher os vagonetes de carvão pouco a pouco foram sendo trocadas por máquinas 

carregadeiras eletromecânicas que colocavam o carvão nas novas correias transportadoras 

(CTs). O layout de câmaras e pilares foi substituído pelo chamado longwall (paredes 

longas). 

Com a introdução das máquinas e do novo layout, veio também um conjunto de 

princípios que naquela época já eram amplamente difundidos na indústria manufatureira. O 

taylorismo chegou às minas de carvão. O objetivo era aumentar a produtividade do trabalho 

dos mineiros. 

Taylor identificava no contexto da manufatura alguns fatores que restringiam a 

produtividade. Do ponto de vista dos aspectos técnicos, ele dizia que as constantes trocas de 

operação e de ferramenta geravam uma perda de tempo que poderia ser reduzida se o 

trabalhador se fixasse em uma função, realizando uma única operação, sempre com a 

mesma ferramenta. Do ponto de vista dos aspectos humanos, Taylor identificava que os 

trabalhadores desenvolviam macetes para proteger seus conhecimentos, seus salários e sua 

saúde, e chamava isso de “indolência humana”. A solução encontrada foi a definição de 

métodos (one-best-way) e tempos padrão para cada operação (PINTO, 2007). 

Seguindo esses pressupostos, as gerências das minas de carvão na Inglaterra 

elaboraram uma nova forma de organização do trabalho que passou a se orientar pelo 

princípio de “um homem, uma tarefa”. O trabalho foi parcelizado e especializado. Cada 
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trabalhador operava uma única máquina ou ferramenta, realizando a mesma operação ao 

longo de toda a jornada de trabalho. Trist e Bamforth (1951) dizem que também não havia 

nenhuma forma de progressão na carreira, ou seja, os trabalhadores realizavam a mesma 

operação ao longo de toda a vida profissional. A remuneração passou a ser individual, 

correspondente aos dias trabalhados e a função exercida pelo operador. 

A padronização dos movimentos e tempos, no entanto, não foi possível no 

contexto da mineração, uma vez que as variações da altura do veio de carvão, da umidade 

do ambiente, das condições do solo, entre tantas outras, eram uma constante. O one-best-

way nunca foi cogitado para um contexto marcado por tantas variabilidades (mais tarde os 

estudos da ergonomia revelaram que as variabilidades estavam presentes em qualquer 

contexto). Não havendo um método de trabalho definido, o processo ainda dependia, em 

grande medida, da habilidade do operário. Os engenheiros e encarregados pressionavam o 

trabalhador para ele produzir mais e mais rápido, mas não tinham parâmetros para o 

controle dos tempos e dos métodos. 

A fragmentação das tarefas fez com que o operador passasse a se preocupar 

somente com a sua parte do trabalho, e cabia ao encarregado a responsabilidade pela 

coordenação do conjunto de operações. Essa coordenação, no entanto, era muito difícil, 

pois não era possível saber de antemão quanto tempo cada operação duraria. Assim, o 

encarregado não conseguia garantir que um trabalhador de uma determinada função estaria 

disponível no local e no momento exato que essa função fosse demandada. A intensificação 

do trabalho, portanto, não assegurava o aumento de produtividade esperado. 

Trist e Bamforth (1951) afirmam que os resultados encontrados nas minas de 

Durham com a implantação dessa forma de organização do trabalho foram baixa 

produtividade, alto custo operacional, acirramento dos conflitos entre trabalhadores e 

gerência, baixa satisfação dos trabalhadores, alto absenteísmo e altos índices de acidentes 

de trabalho. 

Apesar da não padronização dos métodos de trabalho demandar algum nível de 

engajamento do trabalhador para lidar com as variabilidades, a parcelização e 

especialização do trabalho limitaram o alcance de suas competências. O trabalho ficou mais 

monótono e mais desgastante. O trabalhador mais desmotivado estava mais sujeito a se 

acidentar.  
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As equipes de trabalho, que no sistema anterior asseguravam o aprendizado dos 

mais novos e davam sustentação às fortes relações sociais que se teciam no trabalho, foram 

desestruturadas. Os grupos multifuncionais que planejavam, controlavam e executavam 

todo o ciclo do processo produtivo, deram lugar a novos grupos, organizados por função e 

restritos à execução. A coordenação coletiva do trabalho, ou seja, a auto-organização das 

equipes para gerenciar as operações que compunham o ciclo de produção, deu lugar a 

função dos encarregados que então tentavam, sem sucesso, garantir esse sequenciamento.  

Essa descrição, no entanto, corresponde ao trabalho prescrito. Sem entrar em 

detalhes, os estudos de Tavistock
44

 mostraram que para além dessa organização prescrita do 

trabalho, existia uma organização informal, isto é, formas de cooperação real engendradas 

pelos trabalhadores para dar conta das lacunas deixadas pela prescrição. Mas o não 

reconhecimento dessas formas de cooperação, muitas vezes, gerava conflitos entre os 

grupos e entre eles e a gerência. 

Em Criciúma, a transição da produção manual para o sistema mecanizado só teve 

início no final dos anos 60. A partir da década de 70, por conta do forte empenho do 

governo federal em aumentar a produção de carvão, com o intuito de utilizá-lo para 

substituir uma parte do consumo de petróleo (em função da crise na década de 70), as 

empresas mineradoras sentiram uma pressão para mecanização da produção. 

As máquinas implementadas foram muito semelhantes às descritas pelos estudos 

de Trist e Bamforth, mantendo-se, porém, o layout de câmaras e pilares. Volpato (1984), no 

entanto, faz uma distinção entre o que chamou de sistema mecanizado e sistema semi-

mecanizado. Segundo a autora, no sistema mecanizado, utilizam-se máquinas carregadeiras 

de grande porte (LHDs) para recolher o carvão do fundo das galerias e "shuttle cars" para 

transportar o material até a correia, que fica instalada a cerca de 100 a 150 metros da frente 

de serviço. Já no sistema semi-mecanizado, o carvão é recolhido por máquinas 

carregadeiras de pequeno porte (mini-tratores ou bobcats) que despejam o material direto 

na correia, que nesse caso deve estar bem mais próxima da frente de serviço (cerca de 15 a 

30 metros). 

 

44
 Entre os estudos de Tavistock pesquisados estão: Trist e Bamforth (1951), Trist et. al. (1963), Trist (1981) e 

Murray (1970). 
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Para a autora, a introdução das máquinas gerou crescimento no número de 

acidentes e doenças de trabalho. Ela diz que apesar de reduzir o esforço físico despendido 

pelos trabalhadores, a mecanização aumentou o volume de poeira de carvão no ambiente, 

agravando o problema da pneumoconiose
45

. Além disso, Volpato chama atenção para os 

riscos de acidentes agravados por conta da presença de máquinas mais ou menos pesadas 

(risco de atropelamento) e de instalações elétricas de alta tensão para abastecer essas 

máquinas. 

A chegada das máquinas também levou a transformações nas formas de 

organização do trabalho que se inspiraram nos princípios tayloristas. O mineiro experiente 

“dono” da galeria e que dominava e controlava todo o processo produtivo, foi substituído 

por trabalhadores especializados. Se instituiu nas minas o trabalhador coletivo e o trabalho 

parcelizado. Agora cada trabalhador tem sua função. São operadores de máquina, 

mecânicos, eletricistas ou ajudantes, que respondem a uma estrutura hierárquica, onde o 

planejamento, avaliação e controle do trabalho cabem às instâncias superiores. Nessa 

estrutura, acima dos operadores estão os encarregados, acima deles os supervisores, 

engenheiros e, por fim, diretores e donos da empresa. 

A remuneração por produção, no entanto, não foi completamente abolida. Na 

época da pesquisa de Volpato (1984), na maioria das minas, o salário dos operadores era 

composto por um salário-base, que correspondia a uma cota de produção mínima, somado a 

uma remuneração variável de acordo com a produção. Faltam dados mais precisos sobre 

esse aspecto, mas os relatos da autora deixam claro que a parte variável da remuneração 

representava uma parcela expressiva da renda total, que chegava a cerca de 3 salários-

mínimos para os operadores, e 2 para os ajudantes. 

Volpato (1984) relata que a chegada das máquinas, aliada à parcelização do 

trabalho, levou à desqualificação do trabalho dos mineiros
46

. As opções profissionais são 

 

45 
Estudos mostravam que a mecanização aumentara a ocorrência de pneumoconiose, e encurtara o tempo de 

aparecimento da doença. "Nas minas de lavra manual, o aparecimento da doença ocorre, em geral, após 10 a 

12 anos de trabalho nas frentes; atualmente, com o sistema de lavra mecanizada, o tempo de serviço fica 

reduzido entre 5 e 8 anos de exposição a poeira para aparecerem os primeiros sintomas. Se uma vez a faixa 

de idade com maior frequência da doença era 35 a 45 anos, hoje a incidência maior ocorre na faixa de 25 a 

35 anos."  (VOLPATO, 1984, p. 98) 
46 

Volpato discute a questão da qualificação profissional na indústria moderna a partir dos estudos de 

Bravermann. A autora diz que a mecanização ou modernização da indústria não levou a maior qualificação 

dos trabalhadores. "Quanto mais a ciência é incorporada no processo de trabalho, tanto menos o trabalhador 
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muito restritas. Os trabalhadores diretos só podem ser operadores de máquina ou ajudantes. 

As profissões ou tarefas mais qualificadas não estão mais ligadas à produção. Foram 

introduzidos profissionais especializados para os serviços de manutenção elétrica, 

mecânica, entre outros.  

Nós entendemos de outra maneira a questão da qualificação do trabalho dos 

operadores. Não acreditamos que o trabalho direto seja menos qualificado do que o 

indireto. Veremos no capítulo final dessa tese que a operação das máquinas, assim como as 

tarefas dos ajudantes, demandam a mobilização de múltiplas competências. De qualquer 

forma, consideramos pertinente refletir sobre a parcelização do trabalho e suas 

consequências.  

Retornando à revisão de Volpato, a autora destaca que para ascender na carreira, 

os operadores têm que deixar de ser trabalhadores diretos e aspirarem a encarregados ou 

supervisores. As chances de chegar a esse posto, e assim quase dobrar o seu salário, 

segundo os relatos colhidos pela autora, não são grandes. A pesquisa de Volpato (1984) 

mostrou que apenas 31% dos operários julgam ter muita chance de promoção. Muitos 

relatam ser muito difícil ou até impossível construir uma carreira numa mineradora. Basta 

ver que, tanto na pesquisa de Volpato (1984), quanto na COOPERMINAS hoje, tem-se 

cerca de 10 trabalhadores diretos (entre operadores de máquina e ajudantes), para cada 

encarregado.  

Além disso, a autora mostra que as possibilidades de promoção não estão 

relacionadas com a formação ou qualificação profissional. Na opinião dos trabalhadores 

entrevistados na época, os fatores que levavam a promoção eram: agradar o chefe (60%), 

conhecer a profissão (40%), ter responsabilidade (26%) e tempo de serviço (18%); "cursos 

e estudos" foram considerados apenas por 7% dos entrevistados como um fator que 

contribuía para a ascensão profissional. 

A função dos encarregados e supervisores não está relacionada com a solução de 

problemas técnicos. Como vimos, não cabe a eles interferir na definição dos métodos e 

                                                                                                                                                                                 

compreende o processo; quanto mais um produto intelectual se torne a máquina, tanto menos controle e 

compreensão da máquina tem o trabalhador" (VOLPATO, 1984, p. 74, apud BRAVERMANN, 1977). Cabe 

lembrar que as teses de Bravermann geraram muita controvérsia no decorrar dos últimos anos. Ruy Braga 

(2009) saiu em defesa do autor recentemente em um artigo publicado no livro Infoproletários. O problema é 

que generalizar a visão de Bravermann para todo e qualquer contexto parece inapropriado. 
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faltam parâmetros para o controle dos tempos. Assim, os meios disciplinares são utilizados 

com frequência.  

A disciplina se faz por mecanismos persuasivos, como incentivos salariais e 

promoções, mas, principalmente, por mecanismos coercitivos. Disciplina e punição andam 

de mãos dadas. Advertências, suspensões e demissões por indisciplina são muito frequentes 

nas minas de Criciúma. É ai que entra em cena a chefia ou os trabalhadores indiretos. A 

função dos encarregados e supervisores é cobrar, controlar e punir os trabalhadores diretos. 

O reflexo da aplicação desses mecanismos na relação entre os trabalhadores 

diretos e deles com a chefia pode ser analisado por diferentes dimensões. Volpato (1984) 

lembra, que a partir da divisão técnica do trabalho, os trabalhadores indiretos passam a 

representar o interesse dos patrões e tornam-se então alvo das insurgências dos operadores.  

Entretanto, a autora também ressalta que, selecionada por critérios como fidelidade, 

capacidade conciliadora, bom relacionamento e capacidade de impor autoridade, quando 

competente, essa chefia consegue se esquivar das críticas dos operadores e deslocar os 

conflitos para os escalões mais baixos da hierarquia. 

Por isso, em alguns casos, a pesquisa de Volpato (1984) identificou entre os 

trabalhadores diretos uma relação de camaradagem, companheirismo e solidariedade 

recíproca frente à fiscalização e controle exercida pelos encarregados. Enquanto, em outros 

casos, observou disputa e competição entre os trabalhadores diretos, manifestas em 

delações, desentendimentos e muito "puxasaquismo". 

A escala intermediária da hierarquia - o encarregado -, dificilmente se salva das 

críticas e conflitos. No "olho do furacão", esses trabalhadores são os que mais sofrem com 

o conflito entre os interesses do patrão e o dos trabalhadores. A relação deles com os 

trabalhadores diretos é quase sempre de desconfiança recíproca. São eles que, em geral, 

aplicam as punições e, consequentemente, são acusados das injustiças cometidas. Por outro 

lado, se eles não dão as punições, os supervisores dizem que não têm autoridade e falta 

capacidade para gerir a equipe.  

Com relação aos engenheiros, são tratados como pessoas estranhas ao grupo de 

trabalhadores. São considerados como pessoas que vieram "de fora", e muitas vezes vieram 

mesmo de outros estados. Eles não têm a identidade de mineiro. Alguns trabalhadores 

relataram a Volpato (1984), que eles só "sabem o que está nos livros" e "o trabalho mesmo, 
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a mineração, eles vêm aprender aqui com a gente". A autora verificou entre os mineiros, 

estratégias utilizadas para "proteger" os conhecimentos da classe trabalhadora, como essa 

relatada por um entrevistado. 

 

O mineiro antigo, conhecedor da profissão e do ambiente, não entrega 

facilmente seu conhecimento ao engenheiro novo que chega [...]. Na mina 

acontece muito isso: vem o engenheiro, briga com um mineiro novato, dizendo 

que ele está fazendo errado e chama então um mineiro antigo para ensinar. Mas 

quem quer aprender é o engenheiro. Quando era comigo, eu enrolava e não 

mostrava o certo. Depois eu chamava o companheiro e ensinava pra ele. 

(VOLPATO, 1984, pg. 67)  

 

Os engenheiros, por sua vez, dizem que os operadores são oportunistas, só 

trabalham sob pressão e não cuidam do patrimônio da empresa. Os depoimentos colhidos 

pela pesquisa de Volpato (1984) revelam claramente essa visão dos engenheiros com 

relação ao operariado, com afirmações como: "é só com dureza que o pessoal da mina irá 

produzir", "tudo que é da companhia eles estragam, depredam", "o famoso esforço 

hercúleo não é tão grande assim", "reagem quando recebem ordens, fazem que não ouvem, 

mas, se pressionados, atendem", entre outras. 

Por fim, Volpato diz que os patrões raramente são atingidos por esses conflitos 

gerados no processo de trabalho. Em alguns casos eles são vistos como "um homem bom, 

que fala com a gente, mas que não pode saber de todos os problemas da mina", mas na 

maioria das vezes os mineiros demonstram ter consciência de que, apesar de "invisíveis", 

são eles que disparam a estratégia opressora operada pela hierarquia para extrair da força de 

trabalho a mais-valia desejada. 

A avaliação de Volpato a respeito das consequências do processo de mecanização 

da produção nas minas de Criciúma vai ao encontro do que foi apontado por Trist e 

Bamforth (1951) nos estudos de Durham. Além dos problemas de produção, em ambos os 

casos verificou-se piora nas condições de saúde e segurança e nas relações entre os 

trabalhadores e deles com a chefia. 

Problemas similares foram encontrados em outras experiências orientadas pelos 

princípios tayloristas. Desde a década de 30, estudos desenvolvidos por Mayo, Hersberg, 

Maslow, Argyris, Lewin e outros tantos pesquisadores do campo da psicologia industrial, 

mostravam que, ao contrário do que supunha Taylor, a motivação humana não é resultado 

somente dos incentivos econômicos. Para além do salário, os trabalhadores buscam na 
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atividade a satisfação de necessidades pessoais que englobam fatores psicossociais. A 

organização científica do trabalho (OCT), ao propor a parcelização e especialização do 

trabalho, deixa um espaço restrito para o desenvolvimento humano e a gerência tem que 

recorrer aos mecanismos coercitivos para buscar a “motivação” dos trabalhadores. Os 

efeitos disso sobre a saúde e segurança dos trabalhadores não demoraram a aparecer em 

diferentes contextos. 

A partir desses estudos se desenvolveu uma Escola de Relações Humanas (ERH), 

que alimentou a indústria taylorista-fordista com novas práticas como o enriquecimento de 

cargos e a criação de espaços de socialização entre os trabalhadores. Cabe destacar que 

esses espaços de socialização, que tinham como proposta apaziguar as relações entre os 

trabalhadores de diferentes níveis, eram paralelos ao trabalho, como os clubes de empresas, 

happy-hours etc.  

Essas medidas, no entanto, não foram suficientes. Os pesquisadores de Tavistock 

dizem que a ERH projetou sistemas sociais dissociados dos sistemas técnicos. Ela avançou 

na concepção social do trabalho, mas manteve o foco no indivíduo. As tarefas foram 

“enriquecidas” mas o principio de “um homem, uma tarefa” se manteve. As relações 

estimuladas pelos novos espaços de socialização não foram levadas para a atividade de 

trabalho. 

Visitando as minas de carvão de Durham, Trist e Bamforth encontraram 

experiências desenvolvidas pelos próprios trabalhadores que pareciam romper com esses 

limites da ERH, apresentando soluções efetivas para o problema da baixa produtividade e 

baixa satisfação dos trabalhadores no sistema mecanizado de produção de carvão. 

 

2.4.3. Para além das máquinas: a experiência de Chopwell e a abordagem 

sociotécnica 

Os pesquisadores do Instituto de Tavistock estudaram diversas formas de 

organização do trabalho nas minas de carvão na região de Durham na década de 50. O 

contexto era marcado pela nacionalização da indústria carbonífera, aliada ao avanço do 

processo de mecanização. Os problemas decorrentes desse processo foram apontados no 

tópico anterior. 
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No mesmo período, essa equipe de pesquisa visitou a aldeia de Chopwell. 

Conhecida como aldeia vermelha, ela contava com uma representação local da Associação 

de Mineiros do Condado de Durham bastante forte e atuante. Spink (2003) diz que essa 

representação era uma voz independente em questões sindicais e teve participação decisiva 

na greve geral da década de 20. A palavra de ordem do sindicato local era, curiosamente, 

harmonia. Quando os trabalhadores falavam em harmonia eles referiam-se à relação entre 

membros da mesma classe e da mesma comunidade. Eles buscavam a harmonia interna 

para juntos lutarem por uma vida digna, contra os métodos fragmentados e contra aquela 

forma de organização do trabalho que colocava homens contra homens, trazendo 

consequências para a vida social na aldeia (SPINK, 1991, 2003). 

Trist et. al. (1963) destacam que a inovação social verificada naquelas minas foi 

obra, principalmente, dos trabalhadores organizados. Nesta obra, eles descrevem com 

minúcias alguns dos extensos processos de negociação envolvendo grupos de 

trabalhadores, sindicato local e gerência da empresa estatal, dando origem às 

transformações nas formas de organização do trabalho.  

Para os autores, aquela experiência colocava em xeque a tese do determinismo 

tecnológico. Eles afirmavam que “as demandas tecnológicas impõem limites às possíveis 

formas de organização do trabalho, mas as formas de organização do trabalho têm 

propriedades sociais e psicológicas próprias que independem da tecnologia” (p. 18)
47

. E 

diziam ainda que “os sistemas de produção tem dimensão social, tecnológica e econômica, 

que são interdependentes, mas que carregam valores próprios”
48

. Portanto, as empresas 

são sistemas sociotécnicos abertos, que sofrem influência do ambiente onde se inserem, 

mas também são capazes de influenciá-lo. 

A tecnologia de extração de carvão mecanizada que chegou às minas de Chopwell 

foi então influenciada pelas tradições originais de organização do trabalho enraizadas na 

aldeia. Utilizando as mesmas máquinas e ferramentas e o mesmo layout que levou a 

parcelização e especialização do trabalho em outras minas da região, a partir da negociação 

com a gerência, os mineiros de Chopwell conseguiram elaborar uma forma de organização 

 

47
 Tradução da autora. 

48
 Idem. 



82 

 

 

do trabalho própria que mantinha a unidade dos grupos (semi-)autonomos
49

 oriundos do 

processo de produção pré-mecanizado.  

Trist et. al. (1963) destacam que esses grupos assumiam a responsabilidade por 

todo o ciclo de operações que compunham o processo produtivo. Como no momento 

anterior à mecanização, eles se auto-organizavam para planejar e controlar cada etapa da 

produção, que era realizada com o mínimo de prescrição. Os autores ressaltam ainda que a 

organização dos grupos reconhecia a interdependência entre um homem e o grupo, e deles 

com os outros grupos para a efetividade do progresso do ciclo. Para além de intercambiar 

tarefas, eles se auto-organizavam para intercambiar os turnos de trabalho de acordo com as 

demandas da produção e com as necessidades e desejos de cada trabalhador. 

Spink (2003) ressalta que não se trata de uma proposta normativa de trabalho em 

equipe. Biazzi (1994, p. 33), tendo como referência a experiência de Chopwell, diz que o 

grupo semi-autonomo (GSA) “caracteriza-se pela responsabilidade coletiva frente a um 

conjunto de tarefas, onde o arranjo de trabalho é definido com a participação de seus 

próprios membros, permitindo o aprendizado de todas as tarefas e a rotação das funções, e 

facilitando uma interação cooperativa”. Para o autor, a autonomia do grupo pode abranger 

os métodos de trabalho, a escolha de líderes, a distribuição de tarefas e a definição de 

metas. 

Trist (1981) diz que na experiência de Chopwell a remuneração passou a ser 

igualitária para todos os membros do grupo, e proporcional aos dias trabalhados. Mas o 

mesmo autor ressalta que em outras situações a implantação dos GSAs não levou à 

eliminação do bônus por produção. 

As experiências de implantação dos GSAs, tanto na mineração de carvão na 

Inglaterra, como em outros contextos
50

, levaram à redução drástica do número de 

encarregados e supervisores. A função dos supervisores nessa proposta de organização do 

trabalho é gerenciar o que está nas fronteiras entre os grupos, e não gerenciar o trabalho 

 

49
 Nos primeiros textos que descrevem a experiência, Trist e seus colegas usam a expressão “autonomous 

work group”. Só mais tarde, por volta da década de 70, começa a surgir a expressão grupos semi-autonomos 

que se tornou mais difundida como a marca da escola sociotécnica de organização do trabalho. 

50
 No livro Organizational Choice, Trist et. al. descrevem outras experiências da escola sociotécnica na 

indústria têxtil na Índia, de automóveis na Suécia e na Noruega.  
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interno dos grupos (TRIST, 1981). Portanto, não é uma função de controle externo sobre o 

trabalho do operador, mas sim de coordenação do conjunto das atividades. 

A nova forma de organização do trabalho permitiu que os trabalhadores 

recuperassem um valioso espaço para o desenvolvimento de suas competências e 

retomassem as relações de cooperação pelos coletivos de trabalho. Murray (1970) destaca 

ainda que o rodízio de funções e de turnos teve um papel importante para redução do stress 

no trabalho, valendo como um descanso para o trabalhador. 

Os resultados encontrados pelas pesquisas de Tavistock mostraram o aumento da 

produtividade, a redução dos custos operacionais, redução do absenteísmo e dos acidentes 

de trabalho e, consequentemente, maior satisfação dos trabalhadores e melhorias 

significativas da qualidade de vida no trabalho. 

A experiência de Chopwell se desenvolveu inicialmente em uma única galeria, 

mas seu sucesso reconhecido por todos levou a adoção desse sistema de organização do 

trabalho em toda a mina até o fim de sua vida útil, em 1966. O sucesso da experiência, no 

entanto, não foi suficiente para que a proposta se expandisse e fosse implementada em 

outras minas da região. Spink (2003) diz que sistemas de organização do trabalho similares 

a este foram encontrados apenas pontualmente em algumas poucas galerias de outras minas 

de Durham. 

Spink (2003, p. 118) afirma ainda que:  

 

A abordagem sociotécnica nunca chegou a estar “na moda” em termos 

administrativos; mesmo que sua influência entre pessoas preocupadas com 

a qualidade de vida no trabalho tenha sido razoável, a ponto de ser 

adotada no processo de projeção de fábricas na Suécia (Volvo) e no 

Canada (Shell). Em parte, sua dificuldade foi intrínseca. Não sendo uma 

teoria normativa, as suas respostas eram sempre abertas. Por outro lado, a 

expressão “grupos semi-autônomos” levou muitas pessoas a achar que se 

tratava simplesmente de uma proposta normativa de trabalho em equipe. 

A proposta de “escolha organizacional”
51

 era radical, inclusive pela 

utilização de pesquisa-ação participativa como método de análise e debate 

(Spink, 1979). Não ajudaram, numa época em que se valorizava cada vez 

mais a competência dos executivos e gerentes, as observações sobre a 

validade de métodos auto-gerenciados e sobre a capacidade dos 

trabalhadores de controlar processos produtivos complexos, sem 

supervisão. 

 

51
 “Escolha organizacional” foi o título do livro publicado pelos pesquisadores de Tavistock, em 1963, 

descrevendo uma parte da experiência sociotecnica nas minas de carvão em Durham. 
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Trist (1981) diz que o avanço dessa perspectiva encontrou resistências por parte de 

engenheiros e empresários que temiam o excesso de poder compartilhado com os 

trabalhadores, num momento em que o movimento sindical ganhava força e expressão na 

Europa. 

Mas os grupos semi-autonomos voltaram a aparecer em outros momentos e 

contextos, sem necessariamente trazer consigo a abordagem sociotécnica. A proposta foi 

reapropriada e incorporada por experiências também chamadas de pós-fordistas. O 

paradigma taylorista-fordista entrou em declínio a partir dos anos 80, fruto de uma 

mudança estrutural que se caracterizou pela intensificação dos fluxos de comércio e 

investimentos externos, pela reorganização dos mercados, pelo acirramento da competição 

e pela afirmação do grande poder econômico do Japão (ATHAYDE, 1996). 

Dessa reestruturação do sistema produtivo global nasce o regime de acumulação 

flexível (HARVEY, 2000), que tem como base a flexibilização dos mercados de trabalho, 

das relações de trabalho, dos mercados de consumo, das barreiras comerciais, do controle 

da iniciativa privada pelo Estado (neoliberalismo) e das relações interpessoais. 

A tecnologia microeletrônica entra em cena, junto com os avanços no campo das 

tecnologias de informação, e a produção passa a ser pautada por novos objetivos. No lugar 

da produção em massa de produtos padronizados, as empresas agora buscam a 

diversificação da produção, maior “qualidade” dos produtos e capacidade de entrega rápida 

e precisa. 

Para atingir esses objetivos um novo paradigma de organização do trabalho surge e 

incorpora, entre outras referências
52

, a proposta dos GSAs. Os estudos da escola 

sociotécnica haviam mostrado que essa organização dos trabalhadores em grupos com 

maior autonomia permitia uma resposta rápida às variabilidades da produção, o que parecia 

conveniente no contexto de flexibilização de múltiplas esferas. Esse tipo de organização 

tem uma capacidade adaptativa em relação às variações da produção. 

Em paralelo, os ergonomistas já haviam demonstrado suficientemente que as 

variabilidades estão presentes em qualquer contexto e que os trabalhadores agem 

 

52
 Uma série de práticas foi incorporada, em diferentes medidas e em diferentes contextos, por esse novo 

paradigma: produção puxada, just-in-time, círculos de controle de qualidade, terceirizações... 
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clandestinamente para reagir a essas variabilidades quando as normas são rígidas demais. 

Um novo projeto de organização do trabalho deveria então dar espaço para o 

desocultamento dessas estratégias de (micro)gestão do trabalho. Era preciso criar esses 

espaços de maior autonomia para os trabalhadores, sem, no entanto, permitir que alguns 

pressupostos da produção fossem questionados. O desafio atualmente posto para as 

empresas é encontrar um equilíbrio entre a autonomia necessária e a necessidade de 

controle. 

Linhart (2007) assinala que, no contexto da organização taylorista, quando os 

trabalhadores mobilizam suas competências e cooperam clandestinamente para garantir o 

funcionamento do sistema (infringindo regras, fugindo do prescrito, regulando na 

atividade), esse engajamento, apesar de assegurar a produtividade, carrega uma contestação 

em relação às regras do jogo
53

. 

As novas formas de organização do trabalho engendradas pelo sistema do capital 

querem aproveitar o potencial produtivo das competências e dos coletivos de trabalho, que 

sempre existiram, apesar de negados pelo sistema taylorista, sem, no entanto, dar espaço 

para contestação dos princípios e valores centrais da produção capitalista – o lucro, acima 

de tudo. 

No lugar do controle dos métodos e dos tempos de cada operação, as novas formas 

de organização do trabalho têm buscado conquistar a confiança dos trabalhadores e 

interiorizar neles uma racionalidade estritamente econômica, que carrega uma linguagem, 

uma ideologia e um conjunto de convicções.  

 

A nova empresa, a empresa moderna, é aquela que objetiva produzir 

indivíduos moldados pela racionalidade dominante da empresa, de acordo 

com sua one best way, e capazes, no novo contexto, de tomar iniciativa e 

de propor melhorias, que não podem de maneira alguma sair das trilhas 

 

53
 Linhart chamou isso de consentimento paradoxal: “ao garantir o melhor funcionamento do sistema 

(infringindo clandestinamente as regras, fugindo do prescrito, regulando a atividade), esses assalariados não 

qualificados tornam-se, de certa maneira, cumplices desse sistema que precisamente os nega e os oprime”. 

Por que fazem isso? Às vezes são recompensados pelos resultados obtidos, outras vezes ganham tempo que 

podem ser convertidos em descanso ou lazer, podem também ganhar em termos de segurança. “Mas na 

maioria das vezes essa atitude de envolvimento, aparentemente cúmplice da opressão, representa apenas uma 

forma de adaptação menos traumatizante ao trabalho; a melhor defesa contra a negação de si mesmo 

representada por um universo de trabalho concebido para desumanizar” (LINHART, 2007, pg. 47). O 

envolvimento coexiste com atitudes de rejeição e negação, como boicotes etc. O envolvimento não significa 

que eles estejam satisfeitos. O consentimento objetivo não significa uma adesão subjetiva. 
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impostas e, em principio, a partir de então, interiorizadas. (LINHART, 

2007, p. 121) 

 

As empresas têm investido em estratégias de formação de trabalhadores onde a 

centralidade não é a técnica, mas sim a ideologia. Junto com essas estratégias de formação, 

vem uma proposta de “participação” limitada que busca “instaurar, de maneira 

voluntarista e unilateral, a paz social na empresa, sob a forma de um consenso em torno 

da mobilização e da utilização da subjetividade dos assalariados, a partir de então, 

indispensável” (LINHART, 2007, p. 11). 

Diversos espaços de “participação” são instaurados, como os círculos de controle 

de qualidade, os planejamento estratégicos participativos, os grupos mistos, transversais, 

multifuncionais etc. É importante ressaltar, no entanto, que esses espaços são criados pela 

gerência da empresa e a “participação” neles é formatada de cima para baixo. Os objetivos 

finais estão dados e não estão abertos ao questionamento. Quem participa deve saber que 

sua opinião é bem vinda, desde que ela esteja orientada para a melhoria dos resultados 

financeiros da empresa. 

Linhart (2007) identifica nessas estratégias o risco da formação desses novos 

“coletivos” forjados pela empresa levar   desestruturação dos coletivos (de classe, de 

trabalho) autênticos, desenhados pela/na atividade. A autora diz que, na verdade, as 

direções inovadoras das empresas não estão interessadas na estruturação de coletivos de 

trabalho e na cooperação solidária, autêntica. O que elas buscam é a possibilidade de 

disporem de “pessoas motivadas por valores individuais e aptas a trabalhar com outras em 

coletivos de geometria variável conforme as necessidades e as pressões do momento” (p. 

125). O problema é que em contextos como o da mineração, a cooperação se mostra crucial 

para a confiabilidade e segurança do sistema.  

Para nós, os “GSAs” impostos de cima para baixo nas empresas modernas muito 

se diferem dos GSAs elaborados pelos trabalhadores de Chopwell. Acreditamos que 

quando surgem espontaneamente como estratégia de trabalhadores organizados para 

enfrentar as adversidades do trabalho, eles carregam valores próprios à classe trabalhadora, 

como a vida e o trabalho. Ao contrário, quando são impostos pela hierarquia, os valores da 

produção estão impregnados e limitam as possibilidades de autonomia real dos grupos.  
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É claro que com isso não estamos querendo dizer que os coletivos em Chopwell 

alcançaram uma autonomia total. Naquela experiência histórica a propriedade da mina era 

do Estado Inglês, e com ele era preciso negociar para garantir que as inovações em termos 

de organização do trabalho também se reverteriam em ganhos de produtividade e de 

lucratividade para o capital. Além disso, é preciso ressaltar que a experiência se deu numa 

sociedade capitalista, desigual, dividida entre proprietários dos meios de produção e 

produtores / trabalhadores. Sociedade esta que carrega uma cultura impregnada de valores 

próprios. 

O que consideramos fundamental ressaltar é que a experiência de Chopwell foi 

elaborada pelos trabalhadores, como forma de resistência às condições de trabalho e de vida 

precárias. Eles lutavam por uma vida digna, contra os métodos fragmentados e contra 

aquela forma de organização do trabalho que colocava homens contra homens, trazendo 

consequências para a vida social na aldeia. 

Trits e seus colegas de Tavistock diziam que a auto-organização e os grupos 

multifuncionais são a base para formação de organizações mais democráticas e eficientes, e 

viam nesse caminho a possibilidade de pensar em formas de organização do trabalho que 

conciliassem os objetivos da produção com os valores associados à vida e à saúde dos 

trabalhadores. 

Esse objetivo foi pauta das lutas do movimento operário desde que o capitalismo 

industrial se expandiu trazendo consequências para a vida cotidiana dos trabalhadores em 

várias partes do mundo. Diversas formas de resistência à exploração foram elaboradas 

pelos trabalhadores nesses últimos 200 anos em busca de melhores condições de vida e de 

trabalho. No próximo capítulo vamos resgatar algumas dessas experiências de luta dos 

trabalhadores. Ressaltamos que para nós as resistências dos trabalhadores às formas de 

exploração do trabalho estão sempre presentes, em qualquer contexto, se manifestando de 

diferentes formas. Mas, como ressaltou Volpato (2001), resistência e naturalização não se 

excluem reciprocamente.   
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CAPÍTULO 3: Os trabalhadores resistem: luta pela autogestão e 

empresas recuperadas por trabalhadores no Brasil 

 

 

Que o homem não só saiba o que faz, mas, se possível, 

que ele perceba o uso - que ele perceba a natureza 

modificada por ele. Que, para cada um, seu próprio 

trabalho seja um objeto de contemplação. 

Simone Weil 

 

A história de luta dos trabalhadores contra as formas de exploração do trabalho 

criadas a partir do desenvolvimento do capitalismo industrial é tão antiga quanto o próprio 

capitalismo industrial. Sígolo (2015, p. 43) ressalta que, se por um lado, a revolução 

industrial fortaleceu e aprofundou a divisão técnica do trabalho e o despotismo na 

supervisão e direção do trabalho, por outro lado, “a partir da cooperação, que caracteriza 

o início do processo de trabalho da produção capitalista, gerou-se substrato para as 

resistências dos trabalhadores às novas formas de exploração do trabalho”. 

 

3.1. Os sentidos da luta 

Ainda no final do século XVIII, o Movimento Luddista expressava uma forma 

bastante inicial de organização dos trabalhadores que adotavam como prática de resistência 

à destruição de máquinas, materiais e produtos. Esse movimento ficou conhecido por sua 

resistência ao progresso tecnológico, apesar de alguns autores (HOBSBAWM, 2000) 

afirmarem que não se tratava de uma oposição ao progresso, mas sim de uma forma 

rudimentar de resistência, num contexto onde ainda estava em formação uma classe 

trabalhadora organizada
54

. 

A partir daí, a classe trabalhadora protagonizou inúmeras experiências de 

resistência que, com maior ou menor visibilidade, se fizeram permanentes ao longo de todo 

 

54
 Práticas como essas podem ser verificadas ainda nos dias de hoje. Na COOPERMINAS ouvimos relatos de 

que alguns trabalhadores boicotam a produção, por exemplo, colocando pregos para arrebentar a correia, 

como forma de manifestar sua insatisfação com a direção da empresa.  
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o processo de desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista. Nascimento 

(2004) apresenta um brilhante histórico das lutas que se seguiram a esse movimento inicial 

caracterizando todas elas como lutas pela autogestão. Para o autor, a luta pela autogestão é 

a própria história das lutas do movimento popular e operário. 

Trata-se de uma experiência plural, que se manifesta de formas variadas, a partir 

das possibilidades encontradas em cada contexto. São práxis de auto-emancipação da classe 

operária, caracterizadas por diversas formas de socialização dos meios de produção, do 

poder e/ou por revoluções culturais do cotidiano. 

Diversos autores tentaram definir o que está no horizonte dessa luta dos 

trabalhadores. Assim como Nascimento fala de autogestão e emancipação, Castoriadis 

(1955; 1974; 1979) falava de autonomia. Desenvolvimento humano, solidariedade e 

socialismo foram termos cunhados, em diferentes momentos, com diferentes significados, 

porém todos buscando expressar o sentido da luta dos trabalhadores. 

Simone Weil (1943) diz que o enraizamento é a necessidade mais importante e 

mais desconhecida da alma humana. A autora afirma que "o ser humano tem uma raiz por 

sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos 

certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro" (p. 347). 

Para ela, o nó crítico da condição operária é o desenraizamento dos trabalhadores. 

Suprimí-lo implica na "tarefa de constituir uma produção industrial e uma cultura do 

espírito na qual os operários estejam e se sintam em casa" (1943, p. 368), pois “os 

operários só se sentirão realmente em suas casas, em seu país, membros responsáveis pelo 

país, quando se sentirem em casa na fábrica, enquanto trabalham" (1941, p. 138). Essa é 

mais uma forma de expressar o sentido da emancipação dos trabalhadores, dando 

centralidade ao trabalho. 

Difícil não ver nessa compreensão uma contradição em relação ao que 

apresentamos no capítulo 1 desta tese a partir do olhar da ergonomia e da ergologia. Essa é 

justamente a contradição inerente às formas de organização do trabalho capitalistas.  

Afirmar que a atividade humana, operada pelo corpo-si (entidade que combina o 

fisiológico, o intelectual e o emocional, que atravessa o consciente e o inconsciente etc.), 

está sempre presente em qualquer situação ou em qualquer forma de organização do 

trabalho, não implica em negar as teorias que tratam da alienação do trabalho no sistema 
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capitalista. Moacir Viegas (2013), em um artigo intitulado “Aproximações entre o conceito 

de uso de si e a teoria da mais-valia de João Bernardo” busca construir uma ponte entra 

essas abordagens.   

Viegas, respaldado pelas reflexões de João Bernardo, afirma que são os 

trabalhadores que dão vida à produção, mas, ao mesmo tempo, são desprovidos do controle 

sobre o processo de trabalho e da possibilidade de se formar e se reproduzir 

independentemente por meio dele. Esse controle e essa possibilidade pertencem ao 

capitalista, a partir do momento em que ele adquiriu o direito de uso da força de trabalho. 

Mas o fato de que são os trabalhadores os que executam os raciocínios e os gestos 

necessários à produção expressa o quão conflitante é essa relação. A todo momento os 

capitalistas lhes retiram o controle sobre a ação, integrando-a no processo produtivo em 

geral e subordinando-a aos seus requisitos, num processo de desapossamento que se renova 

dia após dia. Simultaneamente, como resposta quase “automática”, existe a luta pela 

reapropriação desse controle
55

. Assim se dá uma dinâmica permanente de enraizamento e 

desenraizamento dos trabalhadores no processo de trabalho e na vida. 

No capítulo 1 nos dedicamos a tratar da luta pela reapropriação do controle do 

trabalho operada numa esfera micro, no plano da atividade, trazendo a ideia de debate de 

normas e valores para explicitar as resistências ativas e permanentes dos trabalhadores
56

. 

Resistências estas manifestas pelo corpo, pelos modos operatórios, pelas inteligências 

práticas elaboradas e compartilhadas a cada momento.  

Nesse capítulo vamos ampliar o olhar sobre a questão, a partir do resgate das lutas 

dos trabalhadores organizados em sindicatos, comissões de fábrica, partidos, comunas, 

cooperativas, entre outras formas de organização operária e popular que se apresentaram 

 

55
 Essa contradição deixaria de existir com a eliminação do sistema capitalista de produção? Como seria a 

relação entre a atividade singular de um individuo que trabalha e o “processo produtivo em geral” numa 

suposta sociedade sem classes? Ainda é uma pergunta sem resposta. A contradição entre as necessidades e 

desejos individuais e as necessidades e desejos coletivos é algo que está para além dos dilemas da sociedade 

capitalista e que é própria do ser humano enquanto ser social, como já apontamos anteriormente. Imagino, no 

entanto, que são duas coisas distintas. Essa apropriação coletiva da atividade individual na suposta sociedade 

sem classes não deve deixar para o trabalhador o sentimento de usurpação e de alienação. Mas é importante 

ter em mira que o caminho até lá (a suposta sociedade sem classes) é sinuoso e pleno de contradições, como 

mostram as experiências que apresentamos a seguir. 
56

 Resistências que muitas vezes são também contingências da própria atividade, que não se realizaria sem 

elas. 
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historicamente como estratégias de luta pela reapropriação dos meios e dos resultados da 

produção. Buscaremos mostrar ao longo do texto que essas duas esferas são indissociáveis. 

Weil (1941, p. 137) diz que não há “nada mais forte no homem do que a 

necessidade de se apropriar, não juridicamente, mas pelo pensamento, dos objetos entre os 

quais passa a sua vida, gasta a vida que tem dentro de si". A reapropriação dos meios e dos 

resultados da produção pelos trabalhadores foi o norte de muitas lutas travadas na história.  

É sempre arbitrário definir um começo. Mas identificamos nas cooperativas 

operárias do início do século XIX um momento importante na origem desse movimento de 

luta pela autogestão. Elas se inspiraram nas ideias de Robert Owen e Charles Fourier, 

porém foram elaboradas pelos próprios trabalhadores por meio de sindicatos ou outras 

formas de coligação operária. A Sociedade Equitativa dos Pioneiros de Rochdale, fundada 

em 1844 na Inglaterra, é considerada por muitos como a “mãe de todas as cooperativas”
57

. 

Inicialmente criada como uma cooperativa de consumo em um importante centro têxtil, 

posteriormente ampliou sua atuação para o campo da produção sob determinados princípios 

que até hoje são balizadores do cooperativismo, entre eles: a livre adesão, a administração 

democrática, a repartição igualitária do excedente econômico, a educação cooperativa e a 

integração entre cooperativas.  

Sígolo (2015) ressalta que nesse período inicial o movimento operário atuava de 

forma ampla e integrada, articulando o econômico, o social e o político. Somente num 

momento posterior, com o crescimento e enrijecimento das estruturas sindicais e a criação 

dos partidos, a luta operária passou a se fragmentar. Comissões de fábrica, sindicatos, 

cooperativas e partidos políticos se tornaram estruturas mais ou menos independentes, mais 

ou menos integradas, e passaram a desempenhar funções distintas na luta pela autogestão. 

Esse alerta nos parece fundamental para compreender os erros e acertos das formas 

de luta empreendidas pelos trabalhadores nos diversos contextos que resgataremos 

brevemente a seguir. Pedreira Filho (1997, p. 100) assinala que “a qualidade de uma luta 

não deve ser avaliada tomando-se como referência aquilo que é reivindicado, mas a forma 

social como as pessoas se organizam para reivindicar”. Faria (2011) caminha no mesmo 

sentido ao afirmar que "são precisamente as formas de organização dos trabalhadores que 

 

57
 Embora tenham existido cooperativas desde o século XIII (SINGER, 2001). 
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definem o critério de radicalidade das lutas empreendidas, e não as reivindicações 

imediatamente formuladas" (p. 272).  

Seja nas comissões, nos sindicatos, nos partidos ou nas cooperativas, a luta pela 

reapropriação dos meios e dos resultados da produção, como apontou Weil, não deve se 

limitar à dimensão jurídica. A autora dizia que o regime de trabalho (ou as formas de 

organização do trabalho
58

) deveria ser uma das questões centrais para o movimento sindical 

(WEIL, 1937). Ela chamava atenção para os riscos de pensar que a instauração do 

socialismo estaria completa com a supressão da propriedade e do lucro capitalista. 

 

O operário não sofre somente da insuficiência do pagamento. Ele sofre 

porque na atual sociedade está relegado a um nível inferior, porque está 

reduzido a uma espécie de servidão. A insuficiência dos salários é apenas 

uma consequência dessa inferioridade e dessa servidão. A classe operária 

está sujeita à vontade arbitrária dos quadros dirigentes
59

 da sociedade, 

que lhe impõe, fora da fábrica, seu padrão de existência e, dentro da 

fábrica, suas condições de trabalho. (WEIL, 1937, p. 113) 

 

Para Weil, a “organização social perfeita” seria aquela que permitisse que todos 

os seres humanos se sentissem parte integrante da sociedade, enraizados, que eles se 

apropriassem, pelo pensamento, dos objetos entre os quais passam suas vidas. 

Faria (2011)
60

 diz que em todas as sociedades de classes, os produtores estão 

subordinados aos que dirigem o processo de produção. Para o autor, o que caracteriza as 

relações sociais de produção capitalistas é a separação entre produtores e meios e resultados 

da produção, operada por essa subordinação. Dessa forma, o produtor não domina a 

produção, mas é, ao contrário, dominado por ela. Faria (2011, p. 256) enfatiza que “as 

relações de propriedade não refletem necessariamente as relações de produção, podendo 

mesmo servir para mascará-las e, de fato, desempenham frequentemente esse papel”. 

 

58
 Entendemos por organização do trabalho a forma pela qual o trabalho é estruturado. Algumas variáveis da 

organização do trabalho são: as formas de repartição do excedente, as formas de controle do trabalho, a 

estrutura hierárquica projetada para o controle, as formas de concepção da tarefa, a organização dos tempos 

(definição de jornada e turnos de trabalho), as formas de definição das funções (mais ou menos parcelizada e 

especializada), a organização do espaço de trabalho (o lay-out), as formas de tomada de decisão, entre outras. 
 
59

 Grifo nosso. 
60

 Respaldado em Maurice Brinton (1975). 
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Os dois autores identificam como causa da separação e da subordinação a 

existência da categoria dirigente, e não somente dos proprietários. Simone Weil diz que a 

conquista de direitos no local de trabalho pode não ter relação com a forma de propriedade.  

 

Os operários podem obrigar a direção de uma fábrica a reconhecer-lhes 

direitos, sem privar os proprietários da fábrica nem de seu título de 

propriedade nem de seus lucros; e, reciprocamente, eles podem ser 

totalmente privados de seus direitos numa fábrica que seja uma 

propriedade coletiva. (WEIL, 1937, p. 113-114) 

 

A democratização da organização do trabalho (ou a socialização do poder político) 

deve ser uma bandeira central na luta pela autogestão. Porém, mais do que incluir na pauta 

das reivindicações a proposta de transformação nas formas de organização do trabalho e da 

produção, é preciso construir na e pela luta essas novas formas. Para se apropriar dos meios 

e dos resultados da produção, é preciso primeiro (ou simultaneamente) que os trabalhadores 

se apropriem da luta operária. É na luta que começam a se elaborar as referências para uma 

nova forma de organização do trabalho. 

Acreditamos que a transformação se faz pela experiência. Mas não se trata de 

quaisquer tipos de experiência, efetuadas por profissionais da experimentação. No campo 

da autogestão os experimentadores são os próprios atores, os “objetos” da experiência que 

participam do seu controle e da sua dinâmica. 

 

A experimentação deverá ser considerada como um procedimento próprio 

ao funcionamento autogestionário; os procedimentos experimentais nas 

empresas consistem a por em movimento temporariamente novas 

organizações, novas técnicas, novas divisões de tarefas, novas relações 

interpessoais. (NASCIMENTO, 2011, p. 8) 

 

A autogestão é, portanto, a luta pela autogestão ou, como dissemos anteriormente, 

é a experiência de auto-emancipação dos trabalhadores, pois a única maneira de construí-la 

é pela prática. Autogestão significa um princípio, não uma regra, uma forma ou uma 

instituição. E o princípio foi declarado por Marx há quase 200 anos: “a emancipação dos 

trabalhadores será a obra dos próprios trabalhadores”.  

Nascimento (2011) inicia seu artigo intitulado “Experimentação autogestionária: 

autogestão da pedagogia/pedagogia da autogestão” resgatando a afirmação de Michel 

Raptis que disse que “a autogestão é a pedagogia do socialismo e de si mesma”. Diversos 
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autores, que recentemente estudaram a Economia Solidária no Brasil
61

, afirmaram que 

essas práticas têm, antes de tudo, um sentido educativo. 

Ainda em Nascimento (2011), encontramos a afirmação de Jef Ulburghs de que “o 

que é revolucionário não é o resultado, mas o processo para autogestão”. Sígolo (2015, p. 

66) resgata de Lefebvre a seguinte passagem: 

 

Quando um grupo, no sentido amplo do termo, por exemplo, os 

trabalhadores de uma empresa, mas também as pessoas de um bairro ou 

de uma cidade, quando essas pessoas não mais aceitam passivamente as 

condições de existência, quando não mais permanecem passivas diante 

dessas condições que lhes são impostas, e então elas tentam dominá-las, 

controla-las, há a tentativa de autogestão. E há um passo dentro e em 

direção à autogestão. Nesse sentido, e eu insisto muito, a autogestão não é 

um sistema jurídico. (...) A autogestão é uma via perpetuamente 

renascente. (LEFEBVRE, 1979, p. 47-48, apud SIGOLO, 2015) 

 

Pelo conceito de atividade, enfatizamos um aspecto dessa via perpetuamente 

renascente. Dissemos que o real do trabalho resiste ao domínio técnico e ao conhecimento 

científico, e por isso os sujeitos necessariamente resistem às prescrições, às imposições. 

Eles nunca aceitam passivamente as condições e a organização do trabalho dadas, até por 

que isso inviabilizaria a produção.  

Agora acrescentamos outros elementos à discussão. Não só o domínio técnico e o 

conhecimento científico são questionados na atividade. A atividade pressupõe um debate de 

normas, mas também de valores. Aqui colocamos em questão justamente os valores que 

estão em debate na atividade, e lembramos que esses valores que se constroem e se 

manifestam na atividade perpassam outras dimensões da vida e da história
62

.  

Uma análise das experiências históricas de resistência dos trabalhadores 

organizados mostra que as possibilidades de construção de uma via alternativa à exploração 

 

61
 Entre eles destaca-se Moacyr Gadotti (2009), mas Paul Singer (1998) e outros autores também apontaram 

nesse sentido. Em minha dissertação de mestrado (ARAUJO, 2009) eu reforço essa visão sobre o papel da 

Economia Solidária no contexto atual. Não vamos, nessa tese, aprofundar a discussão sobre a Economia 

Solidária no Brasil hoje. Apenas esclarecemos que o que vem se chamando de Economia Solidária é, para 

nós, uma expressão da luta pela autogestão no contexto brasileiro atual, apesar de reconhecermos que algumas 

vezes o termo tem sido indevidamente apropriado para abarcar um conjunto de ações que não partem da 

classe trabalhadora. 

62
 Schwartz (2004), em um artigo intitulado “Circulações, dramáticas, eficácias da atividade industriosa”, 

apresenta a ideia de circulações para tratar da relação entre os valores produzidos e manifestados na atividade 

e a história, a vida, a sociedade, de uma maneira ampliada.   
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capitalista do trabalho estão associadas à capacidade dessa luta se travar simultaneamente 

em três instâncias fundamentais (NASCIMENTO, 2004). Sobre a primeira e a segunda 

instância, nós já comentamos. Dizem respeito, respectivamente, à esfera jurídica, 

implicando a substituição da propriedade privada dos meios de produção pela propriedade 

social, e ao poder político, pressupondo a participação dos trabalhadores no exercício da 

autoridade, ou seja, à democratização da organização do trabalho. A terceira instância 

apontada por Nascimento (2004, p. 6) remete ao “mundo das relações intersubjetivas”, 

onde uma “revolução cultural do cotidiano” deve levar   afirmação do valor da 

solidariedade. 

É nessa instância, principalmente, que vemos as interseções entre a afirmação da 

atividade como resistência às prescrições (ou às normas e valores antecedentes) e a luta 

pela autogestão como busca de superação do capitalismo e suas mazelas. A revolução 

cultural do cotidiano é um processo de longo prazo pelo qual se confrontam as normas e 

valores historicamente construídos e consolidados pelo modo de produção capitalista e os 

“novos” valores emanados da luta pela autogestão. 

Poder-se-ia questionar se não haveria contradição em afirmar que o princípio da 

autogestão é a auto-emancipação dos trabalhadores e que os valores esperados sejam a 

solidariedade no lugar da competição, ou o socialismo no lugar do capitalismo. Mothé 

(2004) chama esse dilema de paradoxo antecipatório da autogestão. O que ele está 

questionando é: e se os trabalhadores livremente optarem por insistir nas formas capitalistas 

de organização do trabalho e da produção, separando concepção de execução e mantendo a 

propriedade privada dos meios de produção? Seriam os trabalhadores “capitalistas”
63

? 

Talvez essa seja a tendência “natural” das coisas, uma vez que os trabalhadores estão 

imersos na sociedade capitalista e reproduzem os valores cultivados por ela. O futuro é 

portador das heranças culturais do passado. 

No entanto, para mim, não há contradição. Isso só reforça o que dissemos 

anteriormente sobre a compreensão da autogestão como um processo educativo. Dizer que 

os trabalhadores são “capitalistas”, é o mesmo que dizer que as mulheres são machistas ou 

 

63
 Não capitalistas no sentido de serem detentores dos meios de produção. Isso não é uma questão de escolha, 

mas uma condição objetiva dada. Quando colocamos a provocação “Seriam os trabalhadores „capitalistas‟?” 

(com aspas), fazemos referência aos valores capitalistas, à opção ideológica.  
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que os negros são racistas (debate que está muito na “moda” nos dias de hoje). Assumir, 

sem a devida problematização, os trabalhadores como capitalistas, as mulheres como 

machistas e os negros como racistas, é esquecer que eles são vítimas dessas distintas formas 

de opressão. Existe toda uma produção subjetiva que reforça tal dicotomia. Eles “apenas” 

reproduzem os valores hegemônicos da sociedade: o capitalismo, o machismo e o racismo.  

Para desconstruir os valores hegemônicos, é preciso um processo educativo onde 

os próprios atores (os educandos) sejam os protagonistas. Talvez essa terceira instância, 

relativa à revolução cultural do cotidiano, seja a mais difícil de ser transformada. Como 

fazer emergir, no seio da classe trabalhadora, os valores da solidariedade, da vida, do bem 

comum? 

Ora, não é preciso fazer emergir. Eles já estão lá, junto e misturado com os valores 

do capital. É preciso dar visibilidade e reconhecimento a eles. A propriedade coletiva e a 

democratização da organização são formas de afirmar esses valores no plano da prescrição, 

abrindo uma possibilidade para os trabalhadores protagonizarem essa mudança. Mas 

quando falamos da revolução cultural do cotidiano, buscamos a manifestação deles no 

trabalho, na atividade, no plano do real, e ai é preciso olhar mais fundo para ver que uso os 

trabalhadores estão fazendo do seu “protagonismo”, sempre limitado nessa terrível 

sociedade de classes.  

Mothé (2004) diz que um homem futuro não existe no presente, mas está em 

germe em certos comportamentos perceptíveis nas empresas industriais. Para o autor, a 

construção da autogestão deve se apoiar na “descoberta de práticas informais dos 

operários que, em torno de dificuldades técnicas de realização de uma tarefa coletiva, 

chegam muitas vezes a um consenso”. O autor diz que esse consenso repousa sobre um 

saber e uma experiência que muitas vezes deixou de ser reconhecido e valorizado pelas 

lutas históricas pela autogestão
64

. 

Fischer e Tiriba (2009, p. 3) dizem que “na perspectiva de uma nova cultura do 

trabalho, os saberes do trabalho associado necessitam ser identificados, reconhecidos e 

 

64 Como vimos em Gernet e Dejours (2009), os acordos construídos pelos coletivos de trabalhadores para dar 

conta das demandas da atividade consideram tanto argumentos técnicos (visando à eficácia), quanto éticos 

(visando a saúde, a felicidade, o bem viver). Assim se elaboram as regras (formais ou informais) de trabalho, 

que são também regras de vida. 
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legitimados”. As autoras argumentam que a propriedade coletiva dos meios de produção e a 

gestão democrática abrem possibilidades para o florescimento de novas práticas orientadas 

pelos valores da solidariedade, uma vez que podem permitir a articulação dos saberes do 

trabalho fragmentados pelo capital, permitindo que os trabalhadores compreendam os 

sentidos do trabalho. 

Resgatando de Gramsci uma análise dos conselhos de fábrica nos anos 1919-1920 

na Itália, elas afirmam que “as experiências nas quais os trabalhadores têm o controle 

sobre a produção representam uma „escola maravilhosa de formação de experiência 

política e administrativa‟” (FISCHER e TIRIBA, 2009, p. 3), mais uma vez, ressaltando o 

lugar da experiência na construção da autogestão. As vivências deixam marcas éticas, 

políticas, culturais e existenciais encarnadas nos saberes concretos do trabalho, assim 

renovando as possibilidades de construção de uma nova cultura do trabalho e de uma 

sociedade de tipo novo. 

Viegas (2013) ressalta que ultrapassar a divisão do trabalho significa para os 

operários reapropriar-se dos saberes dos quais eles têm sido expropriados a cada momento 

pela divisão social do trabalho. Ele afirma que “não é possível separar as lutas políticas da 

competência profissional, ou seja, da experiência das capacidades de realização da 

atividade pelos trabalhadores” (p. 116). 

 

A seguir vamos apresentar um breve resgate de algumas lutas históricas dos 

trabalhadores organizados, que por diferentes vias buscaram experimentar a autogestão. No 

Brasil, nas últimas décadas, essas lutas se expressaram de formas diversas, sendo uma delas 

a recuperação de empresa por trabalhadores.  

 

3.2. Uma breve história da luta pela autogestão 

Já dissemos que para nós a autogestão é a luta dos trabalhadores por sua auto-

emancipação, buscando a reapropriação do controle sobre o trabalho e sobre os meios e 

resultados da produção. Essa luta é travada cotidianamente, em cada situação de trabalho, 

em todas as organizações produtivas. Contar a história da autogestão é então uma tarefa 

impossível.  
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Algumas vezes, no entanto, essa luta ganhou uma expressão diferente. Algumas 

situações levaram os trabalhadores a declararem explicita e coletivamente esse desejo e 

essa necessidade de reapropriação do controle sobre o trabalho e a produção. A partir daí 

eles começaram a elaborar pela experiência formas possíveis de organização do trabalho e 

da produção buscando romper com a separação entre planejamento e execução e entre 

dirigentes e dirigidos. 

Nascimento (2004) ressalta que essas experiências se manifestam nas brechas da 

estrutura social dominante. Singer (1998) fala em “implantes socialistas” para designar 

certas instituições que contradizem a lógica intrínseca ao capitalismo e que resultam da luta 

do movimento operário (eu acrescentaria, dos movimentos populares). Essas instituições 

são diversas, desde cooperativas, associações de trabalhadores, comissões de fábrica e 

sindicatos, até o sufrágio universal, a legislação do trabalho e a seguridade social. É certo 

que elas são incorporadas ao modo de produção capitalista no decorrer do seu 

desenvolvimento e complexificação, e sofrem investidas das classes dominantes que tentam 

descaracterizá-las, mas não deixam de ser conquistas dos trabalhadores que abrem 

possibilidades de mudança
65

. São sementes instauradas nas brechas do capitalismo, que 

podem brotar ou não. 

 

Como estamos longe de ter no mundo formações sociais em que o modo 

de produção socialista seja hegemônico, a implantação de cooperativas e 

outras instituições de cunho socialista é um processo que poderá ou não 

desembocar numa revolução social socialista. (SINGER, 1998, p. 12) 

 

Definimos anteriormente, não como um começo, mas como uma experiência 

original e inspiradora de lutas futuras, o caso das cooperativas operárias do início do século 

XIX, em especial, a Sociedade Equitativa dos Pioneiros de Rochdale. Essas experiências 

foram alvo de severas críticas pelo descompasso entre a coletivização da propriedade, sem 

a coletivização efetiva das relações sociais de produção (SÍGOLO, 2015). Entretanto, 

observamos entre seus princípios a administração democrática, e Nascimento (2004) 

ressalta com bastante ênfase a preocupação dos Pioneiros com a educação dos seus sócios 

 

65
 Os sindicatos patronais e as chamadas “coopergatos” são bons exemplos de investidas da classe dominante 

para tentar descaracterizar essas conquistas. Os avanços do neoliberalismo têm claramente buscado, em 

diversos países, flexibilizar as legislações trabalhistas. Recentemente, no Brasil, em um contexto de grave 

crise política, vimos um artista afirmar que pobre não deveria ter o direito de ocupar cargos políticos no 

Estado. 
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para o cooperativismo e com a disseminação de uma ética baseada na solidariedade, o que 

para nós indica, no mínimo, uma forte intensão de transformação das relações sociais de 

produção. 

Foi no final do século, no entanto, “o acontecimento mais importante da luta pela 

auto-emancipação dos trabalhadores no século XIX” (NASCIMENTO, 2011, p. 13). A 

Comuna de Paris marcou a história do movimento operário. Durante dois meses, o 

proletariado assumiu o controle e criou as condições objetivas para a extinção (mesmo que 

temporária) do poder político. 

Nessa experiência de governo da classe operária o Estado burguês foi substituído 

pela democracia direta, colocando em prática os pressupostos de uma sociedade socialista 

autogestionária. As transformações perpassaram diversas esferas, incluindo o Estado, o 

exército, as escolas, a imprensa, o transporte, a habitação, os bairros, os serviços socais, as 

relações de gênero e, é claro, a produção. Nessa última esfera, a comuna proclama: 

 

- todas as empresas privadas (fábricas, grandes armazéns, etc) são 

expropriados e os seus bens entregues à coletividade; 

- os trabalhadores que exercem tarefas predominantemente intelectuais 

(direção, gestão, planificação, investigação, etc) periodicamente serão 

obrigados a desempenhar tarefas manuais; 

- todas as unidades de produção são administradas pelos trabalhadores em 

geral e diretamente pelos trabalhadores da empresa, em relação à 

organização do trabalho, distribuição de tarefas; 

- fica abolida a organização hierárquica da produção; as diferentes 

categorias de trabalhadores devem desaparecer e desenvolver-se a 

rotatividade dos cargos de trabalho; 

- a nova organização da produção tenderá para assegurar a gratuidade 

máxima de tudo o que é necessário e diminuir o tempo de trabalho. 

Devem-se combater os gastadores e parasitas "profissionais". Desde já são 

suprimidas as funções de contramestre, cronometrista, psicotécnico e 

fiscal. (NASCIMENTO, 2004, p. 23) 

 

O autor acrescenta que os operários nomeavam seus diretores e chefes de equipe e 

tinham o direito de revogá-los a qualquer momento. Eles também decidiam os salários, 

horários e condições de trabalho, e um comitê de fábrica se reunia todos os dias para 

programar o trabalho. Em suma, houve “um verdadeiro autogoverno dos trabalhadores” e 

uma “demolição, pedaço por pedaço, de toda a organização capitalista do trabalho” 

(NASCIMENTO, 2004, p. 14). 
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Infelizmente a experiência sucumbiu depois de dois meses, num trágico desfecho 

que deixou cerca de 20.000 mortos e outros 80.000 presos ou fugitivos.  Certamente ela 

deixou uma importante marca no movimento operário mundial, que até hoje se inspira nas 

suas conquistas para retomar a luta. 

O século seguinte se inicia com grandes acontecimentos protagonizados pela 

classe trabalhadora, em especial na Rússia. Os conselhos operários (soviets) surgiram 

espontaneamente em 1905 como comissões de greve que reagiam à chacina realizada 

contra um grupo de trabalhadores que reivindicava melhores condições de trabalho 

(HENRIQUES, 2014). O autor resgata de Tragtenberg
66

 o caso do soviet da cidade de São 

Petersburgo que atuou como governo da cidade por três meses, formulando suas políticas 

econômicas, criando uma imprensa própria e instaurando a jornada de oito horas de 

trabalho. Era um ensaio da Revolução que viria a acontecer 12 anos depois. 

Finalmente, na Revolução de 1917, os soviets tiveram um papel fundamental. Mas 

paralelo a eles, foram organizados os Comitês de Fábrica, que eram responsáveis pela 

gestão das unidades produtivas, muitas vezes ocupadas pelos trabalhadores frente ao 

abandono ou expulsão do patronato. 

A organização operária se fez naquele contexto com base em diversas formas 

institucionais. A relação entre os comitês, os conselhos67, os sindicatos e o partido foi 

tensionada logo nos primeiros anos da experiência, quando o fenômeno de “captura 

burocrática” limitou o alcance do poder das bases, submetendo as instâncias mais próximas 

dos trabalhadores (comitês e conselhos) às estruturas burocráticas do novo Estado. 

Nascimento (2004) diz que os únicos órgãos que se engajaram na prática da autogestão 

foram os comitês de fábrica, e por isso foram combatidos e eliminados progressivamente. 

Os soviets russos, apesar de enfraquecidos pela “captura burocrática” na nova 

União Soviética, influenciaram a formação de comitês de fábrica e conselhos operários
68

 

em diversos países europeus no início do século XX
69

. 

 

66
 Henriques (2014) faz referência ao livro de Tragtenberg (2007) “A revolução russa”. 

67
 Nascimento (2004) diz que múltiplas instâncias de poder surgiram nas lutas dos trabalhadores russos 

naquela ocasião, todas com o nome de “Conselho” (“Soviet”). Entre eles se destacavam os Conselhos 

Operários, emanados dos Comitês de Fábrica, e os Conselhos de Bairro, emanados dos Comitês de Bairro. 

68
 Em alguns casos nossas referências bibliográficas utilizam o termo “comitês de fábrica” para fazer 

referência à instância local (vinculada à unidade produtiva) de organização dos trabalhadores. Em outros 



  

 

101 

Na Alemanha os conselhos operários se formaram a partir da organização dos 

trabalhadores em greve em janeiro de 1918. Eles se espalharam por todas as cidades do país 

em poucos meses (eram cerca de 10 mil conselhos), culminando na Revolução Alemã em 

novembro do mesmo ano. A Liga Spartacus declara seus princípios socialistas, colocando 

como objetivos da revolução a abolição da separação entre dirigentes e dirigidos e a 

autodeterminação da classe trabalhadora. A Liga define ainda como prioridades a redução 

da jornada de trabalho para 6 horas e a transformação imediata das condições de 

alimentação, higiene e educação da população. Mais uma vez, no entanto, a luta dos 

trabalhadores é violentamente interrompida, em janeiro de 1919, com os assassinatos de 

Rosa Luxemburgo, Karl Liebknetch e milhares de trabalhadores. 

No mesmo período (1918-1919) a Hungria é palco de mais uma revolução 

socialista, organizada a partir dos comitês de fábrica e conselhos operários. Dessa vez a 

experiência não passa de 130 dias. Nesse curto período, no entanto, a República dos 

Conselhos Operários socializou a propriedade dos meios de produção e distribuição, além 

de equipamentos de cultura (teatros, museus etc), legalizou o aborto e promoveu uma 

reforma da educação, entre outras conquistas. 

A experiência dos soviets russos também ecoou na Itália, em especial na região de 

Turim, onde uma fábrica da FIAT empregava 35 mil, do total de 50 mil operários da região. 

Depois de uma tentativa de levante massacrada em 1917, finalmente em 1919 os operários 

de Turim conseguiram se organizar em conselhos, que num primeiro momento negociavam 

com o patronato as condições e a organização do trabalho, e posteriormente organizaram a 

ocupação das fábricas para a sua gestão própria.  

A respeito da experiência italiana, em diversos textos, Gramsci afirma que mesmo 

antes das ocupações, quando ainda não estava em questão a propriedade jurídica das 

empresas, a democracia operária se fazia pela atuação das comissões de fábrica. Nesse 

                                                                                                                                                                                 

casos veremos que essa instância foi chamada de “conselhos de fábrica” ou “comiss es de fábrica”. Já o 

termo “conselho operário”, quase sempre é utilizado para fazer referência a uma instância ampliada, reunindo 

organizações de trabalhadores de mais de uma unidade produtiva. O conselho operário pode ter uma 

abrangência similar a de um sindicato, por vezes se organizando como uma oposição a este. 

69
 O resgate que se segue nos próximos parágrafos está todo pautado na revisão de Nascimento (2004), com 

complementações de outras fontes citadas ao longo do texto. 
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sentido, reforçando a argumentação de Faria e Weil que destacamos anteriormente sobre a 

relação não determinista entre o controle do trabalho e a propriedade jurídica. 

Gramsci (1919)
70

 também afirmou que “desenvolvidas e enriquecidas [as 

comissões de fábrica], deverão ser amanhã os órgãos do poder proletário que substituirá o 

capitalista em todas as suas funções úteis de direção e administração”. No entanto, ao 

contrario dos soviets russos e dos movimentos de conselhos na Alemanha e na Hungria, os 

conselhos na Itália não chegaram a formular uma plataforma política própria, nem a 

estabelecer uma organização em nível nacional. Eles sucumbiram antes disso com a 

ascensão do fascismo em 1920. 

Mais de 15 anos depois, os operários e camponeses espanhóis protagonizaram uma 

das principais experiências coletivistas da história, segundo Henriques (2014). Além da 

duração da experiência bastante superior à verificada na Alemanhã, Hungria e Itália, os 

dados estimados de cerca de 760 mil trabalhadores participando dos coletivos agrários e 

mais de um milhão dos coletivos industriais em toda a Espanha, mostram a magnitude 

desse acontecimento. 

Sob forte influência do movimento anarquista, a Guerra Civil espanhola, entre 

1936 e 1939, levou à ocupação de fábricas e à coletivização de terras, onde a produção 

passou a ser gerida por comitês de trabalhadores eleitos. Nascimento (2004) destaca 

algumas particularidades do contexto espanhol que favoreceram esse acontecimento 

histórico. Entre elas, uma fecunda e inédita relação entre os trabalhadores do campo e da 

indústria. Outra particularidade se refere ao grande desenvolvimento do cooperativismo na 

Espanha, em especial na Catalunha, entre 1931 e 1936. O autor relata que no Congresso 

Nacional da Federação Nacional de Cooperativas, em 1935, havia 120.000 membros e 465 

cooperativas representadas. Em abril de 1936, apenas na Catalunha, existiam 205 

cooperativas e 88.233 membros. 

Entre as conquistas do movimento espanhol estão o estabelecimento de salário 

igualitário para todos os trabalhadores das fábricas coletivizadas e a redução de jornada de 

trabalho. Além disso, verificou-se em alguns casos a determinação de que os delegados dos 

 

70
 Em artigo publicado originalmente na edição do jornal L'Ordine Nuovo de 21 de junho de 1919. Disponível 

em http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=619:democracia-operaria-de-

antonio-gramsci&catid=8:biblioteca-comunista. Acessado em 12 de abril de 2016. 

http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=619:democracia-operaria-de-antonio-gramsci&catid=8:biblioteca-comunista
http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=619:democracia-operaria-de-antonio-gramsci&catid=8:biblioteca-comunista
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conselhos tinham a obrigação de continuar trabalhando nas funções de produção, assim 

evitando os efeitos da burocratização que arruinaram com a experiência soviética. 

Surpreendentemente desenvolvida em pleno período de contra-revolução mundial 

(ascensão do nazi-fascismo e consolidação do stalinismo), a experiência, depois de 33 

meses, não resistiu às pressões e acabou sendo derrotada pelo fascismo. 

Nascimento (2004) observa em todas essas experiências, na Rússia, Alemanha, 

Hungria, Itália e Espanha, a influência da Comuna de Paris. A busca pela autonomia, 

autogestão (termo que ainda não era utilizado na época) e auto-emancipação dos 

trabalhadores estava presente em todas elas, e as táticas adotadas eram similares ou, ao 

menos, com influências entre si. 

A Segunda Guerra Mundial paralisou por algum tempo as lutas pela autogestão em 

quase toda a Europa. Mas logo após esse período, a experiência iugoslava inaugurou um 

conjunto de lutas que se manifestaram como forma de contestação ao “socialismo estatal 

burocrático” em vigor em todo o Leste europeu.  

Henriques (2014) lembra que na Iugoslávia os guerrilheiros comunistas 

conseguiram, sem a ajuda do Exército Vermelho, expulsar italianos e alemães de seu 

território, assim formando a República Federal Popular da Iugoslávia em 1946. A partir daí 

a classe operária ganha força e começa a exercer forte influência sobre o novo governo, 

fazendo frente ao poder da burocracia russa.  

Em 1949 surgem espontaneamente conselhos operários nas fábricas estatais e em 

pouco tempo o governo assume que essa instância, democraticamente eleita pela base, deve 

desempenhar papel central na gestão dos negócios. Em 1953 uma nova constituição entra 

em vigor institucionalizando a autogestão como regime de governo e dando inicio a um 

processo que ao longo de dez anos permitiu a ampliação da gestão por conselhos para 

outras esferas (educação, saúde, transportes etc.). Nesse período, um conjunto de leis e 

regulamentações foi sancionado, com o objetivo de aprofundar as relações autogestionarias 

no interior das empresas e nos bairros, aumentando a autonomia dessas unidades e o poder 

dos trabalhadores. A partir de 1963, o Estado tenta ampliar a perspectiva autogestionária 

descentralizando a gestão dos fundos públicos, o que permite alguns avanços, mas, ao 

mesmo tempo, faz transparecer uma série de contradiç es e dificuldades do “modelo” 
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proposto. A experimentação autogestionária na Iugoslávia segue mostrando seus limites e 

possibilidades até a morte do marechal Josip Broz Tito, em 1980
71

. 

A morte de Josef Stalin, em 1953, é disparadora de outras revoltas que se 

proliferaram pela região seguindo a perspectiva de ampliação da democracia operária. 

Henriques (2014, p. 42-43) apresenta uma breve síntese dessas lutas. 

 

Em 1953, a Alemanha Oriental iniciou esse processo com uma greve 

geral. Tragtenberg (2008) relata que durante a Revolução Húngara de 

1956 os trabalhadores se armaram e tomaram as fábricas colocando-as sob 

autogestão. Guillerm e Bourdet (1976) afirmam que durante um mês os 

conselhos operários húngaros dirigiram toda a vida econômica, política e 

militar do país. Em 1968, na Tchecoslováquia, a luta pela democracia 

política e econômica foi conhecida como a Primavera de Praga. Segundo 

Nascimento (2005), a formação dos conselhos operários neste país foi um 

movimento de massa, atingindo um milhão de trabalhadores. O fim da 

Primavera de Praga, que Tragtenberg (2008) qualifica como quase 

idêntica à experiência húngara, foi o mesmo, sendo a mobilização 

reprimida pelo Pacto de Varsóvia. 

 

Merece especial destaque a experiência polonesa, onde uma duradoura sequência 

de insurreições da classe operária (1956, 1970, 1976 e 1980) culminou na formação do 

Sindicato Solidariedade (Solidarnosc), composto por 38 comitês interfábricas, envolvendo 

10 milhões de trabalhadores filiados e 3.500 empresas. Nascimento (2004) ressalta que esse 

era um autêntico sindicato de base e de massa que pautava a autogestão como forma de luta 

e resistência. 

O autor classifica essas experiências do Leste europeu como revoluções ativas, 

democráticas e de massa, enaltecendo algumas de suas características: 

 

1. os trabalhadores se revoltam contra o que é visto como „seu Estado‟; 

reinventam formas radicais de democracia em todas as frentes de luta 

(política, econômica e cultural); 

 

71
 A experiência iugoslava influenciou na proposta de autogestão institucional adotada pela Frente de 

Libertação Nacional na Argélia logo após a conquista da sua independência, em 1962. Na Carta de Argel, 

publicada em 1964, o então presidente afirma: “o socialismo não se define unicamente pela nacionalização 

dos meios de produção. Ele se define também e, sobretudo, pela autogestão, solução verdadeira à dupla 

contradição da propriedade privada e a separação direção-execução” (NASCIMENTO, 2004, p.87). A 

experiência resiste até 1965, quando um golpe de estado interrompe a tentativa. Nascimento (2004) também 

cita entre as lutas pela autogestão desse período a experiência da Comuna de Shangai, na China. Entretanto, 

como não pretendemos ser exaustivos nesse resgate histórico, vamos continuar o relato com foco nas lutas 

europeias da época, para depois passar ao resgate dos processos autogestionários vivenciados no Brasil e na 

América Latina. 
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2. a classe operaria torna-se o ator central e decisivo do processo de 

democratização socialista; 

3. os trabalhadores defendem amplas liberdades, criticam e abolem os 

privilégios da „nomenclatura‟, criam novas formas de democracia de base 

(conselhos, comissões), autonomizam a sociedade civil em relação ao 

Estado, criam elementos de autodefesa, destroem o velho sistema sindical 

estatal, iniciam a revolução cultural e ética do cotidiano. 

(NASCIMENTO, 2004, p. 66) 

 

Em suma, permanece viva a memória da Comuna de Paris. A luta pela efetiva 

reapropriação dos meios e dos resultados da produção, não só juridicamente, mas pelo 

pensamento, não cessa ao longo da história. Enquanto essas batalhas se travavam de um 

lado do continente, do outro lado, por vias e táticas diferentes, os franceses, italianos, 

portugueses e espanhóis reafirmavam seu protagonismo. 

A França viveu o glorioso Maio de 68, quando uma forte mobilização operária, na 

aliança com o movimento estudantil, permitiu a realização da maior greve geral da história 

do país. O tema da autogestão, resgatado da experiência iugoslava, foi muito evocado por 

esse movimento e a ocupação de fábricas foi uma tática adotada para mostrar a força e a 

potência da gestão pelos trabalhadores. Faria (2011) destaca que, no comando das empresas 

ocupadas, os trabalhadores incidiram sobre a divisão de tarefas e a definição de funções, o 

controle dos ritmos e dos métodos de trabalho, os parâmetros de avaliação e remuneração, 

os horários e jornadas de trabalho, as contratações e demissões.  

Linhart (2007) ressalta, que a partir do Maio de 68, o movimento operário passou a 

incorporar, para além da questão da remuneração e da jornada, muito presente nas 

reivindicações anteriores, a questão das condições e, principalmente, do conteúdo do 

trabalho. Vale lembrar, que na Comuna de Paris os trabalhadores já tinham se preocupado 

com a rotação de funções e com a supressão das funções de controle externo do trabalho. A 

Liga Spartacus e as revoltas na Hungria e Itália do início do século pautaram as reformas da 

educação, o que para nós também expressa uma tentativa de intervir no conteúdo do 

trabalho. Mas o conteúdo do trabalho que foi questionado nessas ocasiões é diferente do 

que se questiona em 1968. Naquele tempo o taylorismo ainda estava em processo de 

desenvolvimento na Europa. 

O esgotamento do paradigma taylorista-fordista de organização do trabalho e a 

disseminação das ideias toyotistas (transição comentada no capítulo anterior), de certa 

forma, é uma resposta do capital a essas novas reivindicações da classe trabalhadora. É 
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claro que, como destacamos anteriormente, outros fatores técnicos, econômicos e políticos 

também contribuíram para isso. Além disso, é importante reconhecer, como destacou Faria 

(2011, p. 254), que o modo de produção capitalista “desenvolve-se ao assimilar as lutas dos 

trabalhadores e recuperar as suas formas de organização, de maneira que não se trata de 

uma luta realizada em ciclos, mas em espiral". De qualquer forma, conforme assinala 

Linhart (2007, p. 121), “é possível debater em torno da questão de saber se a autonomia 

obtida com esses novos limites é superior em quantidade e qualidade à antiga autonomia 

clandestina”. 

Todavia, insistimos em destacar que as lutas dos trabalhadores não têm sido em 

vão. A história não se repete e cada batalha travada deixa para os trabalhadores, assim 

como para a classe dominante, aprendizados que provocam transformações nas formas de 

exploração e dominação e nas respostas dadas a elas. Os movimentos de Maio de 68 

configuraram mais uma página dessa história, que teve seus desdobramentos. 

Um deles, bastante marcante e especialmente importante para este estudo, foi a 

ocupação da fábrica de relógios LIP, em Besançon – França, em 1973. A fábrica, que foi 

uma das ocupadas no auge do movimento de 68, vinha passando por um processo de 

reestruturação sob o comando de um grupo suíço (Ebauches AS) desde 1967. Em 1973, o 

grupo realizou demissões repentinas de trabalhadores e começou a atrasar salários. Os 

trabalhadores da empresa tinham forte tradição de luta e já tinham se mobilizado para 

protestar por seus direitos algumas vezes desde 1968
72

. No dia 12 de junho de 73, eles 

entraram no escritório da empresa e descobriram o plano de fechamento da fábrica e 

demissão de centenas de trabalhadores. Dali eles não saíram mais. Ocuparam a fábrica e 

retomaram a produção e venda dos relógios com forte apoio dos sindicatos, da comunidade 

local e de partidos de esquerda, resistindo às investidas policiais que tentavam recuperar o 

patrimônio dos patrões.  

Eram mais de 1.000 trabalhadores da LIP, mas considerando a participação ativa 

de trabalhadores de outras indústrias da região e mesmo de trabalhadores rurais, quase 20 

mil pessoas se envolveram diretamente na luta. Em mais de uma ocasião a luta da LIP 

 

72
 Nascimento (2004) lembra que na cidade de Besançon, onde se situava a LIP, nasceram Charles Fourier 

(1772 - 1837) e Pierre-Joseph Proudhon (1809 - 1865), dois ícones da luta socialista dos séculos 19 e 20. 

Mesmo que não sejam evidentes, as relações entre a resistência histórica dos trabalhadores da LIP e o passado 

revolucionário de seus conterrâneos podem ser pressupostas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1809
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chegou a mobilizar contingentes da ordem de 100 mil pessoas em marchas de protesto em 

Besançon e outras partes do país. O caso teve repercussão por todo o território francês e 

internacionalmente, chegando a ser noticiado no Brasil pela Folha de São Paulo.  

Os trabalhadores permaneceram na fábrica por cerca de um ano após a expulsão 

dos patrões. Organizados em comissões funcionais eles realizavam a produção, a gestão, as 

vendas e mais um conjunto amplo e diverso de atividades para fora da fábrica, como a 

comunicação, atividades culturais, educativas e de mobilização da comunidade. Em agosto 

de 74, a fábrica foi invadida e fechada pela polícia. Mas os trabalhadores haviam construído 

uma estratégia brilhante para continuar a produção e a venda fora das instalações da 

empresa. Os componentes do relógio foram escondidos em diversas casas da comunidade e 

mudavam de lugar frequentemente para não serem encontrados pela polícia. Assim os 

trabalhadores permaneceram em luta por mais dois anos. Em 1976, finalmente, eles foram 

demitidos, e em 1978 foram criadas seis cooperativas industriais para salvar parte dos 

empregos perdidos com o fechamento da fábrica. Sigolo (2015) afirma que a luta coletiva 

acabou ali, mas as sementes plantadas permanecem vivas até hoje na França, como mostrou 

o evento organizado em 2014 em memória à luta dos trabalhadores da LIP. 

Nascimento (2004, p. 46) resgata de João Bernardo
73

 um destaque para o caráter 

de solidariedade da luta desses trabalhadores:  

 

[...] o exemplo pioneiro da luta na LIP, quando, a 17 de Junho de 1973, 

um negociante do Kuwait propôs a aquisição a pronto pagamento a vista 

de trinta mil relógios, montados autonomamente pelos grevistas. Sob o 

ponto de vista material, essa contribuição resolveria sem dúvida muitas 

dificuldades, mas, para os trabalhadores em luta, era o ponto de vista 

social o determinante, por isso recusaram a proposta e continuaram a 

vender os relógios diretamente aos trabalhadores de outras empresas. 

Aqueles bens não eram, aqui, incorporados de valor, mas de um outro tipo 

de relações sociais, expressas na solidariedade. 

 

Outro destaque importante que Nascimento assinala a respeito dessa luta, que a 

diferencia de boa parte das experiências de autogestão pelos trabalhadores, se refere à 

marcante participação das mulheres, que compunham 60% da força de trabalho da empresa 

e que se fizeram presentes de diferentes formas na atuação para fora e para dentro da 

fábrica. Talvez essa tenha sido a mais expressiva, ou pelo menos a mais registrada, 

 

73
 João Bernardo, em “A Economia dos Conflitos Sociais”, 1991. 
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experiência de ocupação e autogestão de uma empresa “isolada”, fora de um contexto 

revolucionário. 

As movimentações de maio de 68 na França também contaminaram os operários e 

estudantes italianos, que desde 1960 vinham acumulando forças com a realização de 

inúmeras greves. No “Outono Quente”, de 1968, uma greve paralisou milhões de 

trabalhadores em diversas partes do país. Só na fábrica da Fiat, em Turim, eram 100.000 

operários em greve. As estratégias utilizadas passavam pela ocupação de fábricas, mas, 

principalmente, retomaram a tradição italiana da época de Gramsci de organização de 

conselhos de fábrica.  

Entre as reivindicações, aqueles mesmos conteúdos inovadores verificados no 

início do ano na França: controle sobre os métodos e ritmos de trabalho, crítica ao trabalho 

por peças, condições de trabalho mais seguras, organização do trabalho menos hierárquica, 

autoritária e opressora, entre outros. Observa-se assim que o significado da autonomia 

buscada pelos trabalhadores no desenrolar das lutas históricas vem se transformando. Se 

antes a busca pela autonomia passava principalmente pela reivindicação de melhores 

salários e menores jornadas de trabalho, a partir desse momento os trabalhadores valorizam 

também o espaço de autonomia que se pode explorar e desenvolver a partir da atividade de 

trabalho, assim questionando o conteúdo da tarefa e as formas de organização do trabalho. 

O questionamento do conteúdo e da organização do trabalho não se fazem somente 

por meio das reivindicações apresentadas. Como afirmamos anteriormente, as formas de 

organização da luta podem dizer muito sobre seus objetivos e potenciais de transformação. 

Nascimento (2004) identifica entre as estratégias utilizadas pelo movimento operário 

italiano da época, as “operaç es tartaruga”. Assim os trabalhadores demonstravam seu 

papel ativo na regulação e controle do trabalho, apesar das restrições das prescrições, 

questionando frontalmente a organização taylorista do trabalho.  

A crítica à hierarquia e ao autoritarismo das empresas se estendia para a 

organização do movimento sindical. A criação dos conselhos como entidades paralelas à 

estrutura oficial do sindicato era símbolo do poder operário e popular que se desejava 

afirmar. Os cerca de 7.000 conselhos fundados em um curtíssimo espaço de tempo, contra 

apenas 60 seções sindicais organizadas no longo período de 10 anos, mostram a força que 

as bases acumularam frente à organização burocrática do momento. 
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Nascimento (2004, p. 52) afirma que  

 

De 1968 a 1973, o movimento operário italiano apresentou características 

inegáveis de iniciativas espontâneas, de autogestão das lutas e de 

participação de massa e de democracia direta; enfim, de autonomia 

operaria, e capacidade dos trabalhadores para elaborar suas próprias 

reivindicações, de uma parte, e capacidade de invenção, gestão e 

organização de seus próprios modos de intervir, de outra parte. 

 

Nascimento diz que os conselhos nessa época operaram uma mudança qualitativa 

das formas tradicionais de representação sindical, que ficou conhecida como “sindicalismo 

dos conselhos”
74

. Mas nos parece conveniente lembrar que as organizações locais dos 

trabalhadores, antecederam qualquer forma burocrática e mais abrangente de organização. 

De qualquer forma, a retomada da tradição dos conselhos de fábrica, como uma 

forma organizacional mais horizontal e mais próxima dos locais de trabalho, pode ter 

contribuído para o surgimento das reivindicações relativas ao conteúdo do trabalho. Essas 

estruturas menos enrijecidas e mais capilarizadas permitem a detecção e a expressão de 

demandas mais concretas e cotidianas da classe trabalhadora. Afinal, nos conselhos de 

fábrica os trabalhadores se engajam e se posicionam como produtores, enquanto nos 

sindicatos, nos partidos e, algumas vezes, nas cooperativas, o papel ocupado é de 

representação ou de “gestão” (no sentido mais usual do termo, que não considera a 

microgestão operada a cada gesto de qualquer trabalhador). Quando a atividade cotidiana 

do trabalhador se afasta da produção, se diferencia e se distancia da dos demais, ele pode 

perder a capacidade de representá-los. 

No entanto, França (2013), em um estudo sobre a construção do Modelo Operário 

Italiano de Saúde do Trabalhador (MOI) verificado na Itália no início dos anos 60, aponta a 

atuação do sindicato atenta a questões bastante concretas da vida do trabalhador. Segundo a 

autora 

 

 

74
 A retomada da organização via conselhos operários na Itália também pode ter sofrido influência das 

“Comisiones Obreras” (CCOO), que se proliferaram pela Espanha na primeira metade da década de 60, 

fazendo oposição às estruturas oficiais do sindicalismo fascista. Em princípio formadas em momentos de 

conflitos específicos e logo depois desfeitas, a partir de 1964 se tornaram instituições de atuação permanente. 

A partir de 1966, o movimento ganha escala nacional e se formam CCOOs de bairros, de jovens, de 

camponeses e outras. Segundo Nascimento (2004), elas recusavam qualquer forma de verticalismo e 

valorizavam, acima de tudo, o princípio democrático. 
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[...] em 1961, um dos convênios realizados entre patrões e sindicatos 

adotou reivindicações revolucionárias como a utilização de substâncias 

menos nocivas; medidas preventivas; criação de comissão ambiental; 

rodízio e pausas nos trabalhos de risco; direito do sindicato intervir com 

peritos externos (ALONSO, 2007; ODDONE et al, 1986). Em 1963 já 

havia material teórico suficiente para iniciar um debate mais qualificado 

do sindicato e trabalhadores em relação a alguns temas: adaptação e 

eficácia do controle interno das condições de trabalho; indenização versus 

prevenção; maquinário; legislação sobre doenças do trabalho; relação 

homem-máquinas; exigências psicossomáticas dos trabalhadores. 

Em Turim, em 1964, foi criado por operários, sindicalistas, estudantes e 

técnicos o primeiro centro de luta contra a nocividade no trabalho. Em 

Milão, foi criado o segundo e mais quatorze foram criados em seguida. 

(FRANÇA, 2013, p. 92) 

 

França reconhece na construção do MOI a influência das ideias de Antônio 

Gramsci a respeito do trabalho como princípio educativo e como espaço de autonomia e 

desenvolvimento humano. 

Além disso, a respeito das movimentações de 1968, Hobsbawn (1995) ressalta em 

especial seu significado cultural, pela participação massiva dos universitários. Talvez isso 

também tenha contribuído para a mudança qualitativa na pauta e nas formas de 

reivindicação dos trabalhadores. 

O período de 1970 a 1973 é caracterizado pela extensão e institucionalização, no 

interior dos sindicatos e depois nas empresas, dos organismos autônomos surgidos nas lutas 

operárias da Itália. Teria essa institucionalização levado ao enfraquecimento do 

movimento? É possível que sim, que essa tenha sido mais uma luta capturada e conformada 

à ordem do capital. Mas as mudanças estruturais na organização do capitalismo global e 

suas implicações no que diz respeito à capacidade de organização dos trabalhadores são 

inegáveis. A reestruturação produtiva global teve forte impacto sobre as formas de 

resistência operária.  

Uma última experiência de resistência dos trabalhadores organizados ganhou forte 

expressão ao final desse ciclo de acontecimentos que marcaram o fechamento dos 30 anos 

gloriosos. Em 1974 foi a vez dos portugueses tomarem a cena. Durante a Revolução dos 

Cravos, os trabalhadores ocuparam cerca de 500 empresas e formaram comissões de 

trabalhadores que compartilhavam o poder com os patrões em outras tantas, estabelecendo 

um processo de autogestão que extrapolava os limites da produção, atingindo escolas, 

serviços públicos, bairros e quartéis. 
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Nascimento ressalta entre as reivindicações dos trabalhadores os aumentos 

salariais, a diminuição da jornada e as melhores condições de trabalho. Com relação às 

formas de organização da luta, apesar de destacar a atuação das comissões de fábrica, 

identifica como uma das mais significativas expressões deste movimento a formação de 

inúmeras cooperativas. Foram registradas a existência de cerca de 3.000 naquele período 

em Portugal, algumas delas criadas a partir da ocupação de empresas já existentes. O autor 

afirma que “o cooperativismo foi reinventado em Portugal por milhares de trabalhadores, 

a partir de uma conjuntura especifica, reconduzindo-o às suas origens populares e 

revolucionárias” (p. 59). 

Faria (2011, p. 381), que se dedicou a descrever com mais detalhes essa 

experiência, diz que “esse regime de produção apresenta em Portugal uma característica 

absolutamente nova: é uma atividade direta e espontânea nascida no seio dos operários, 

sem intromissão de militantes puramente teóricos”. O autor afirma ainda que, mesmo com 

a derrota da Revolução em 1975, algumas experiências de autogestão se mantiveram por 

um período. 

Nascimento (2004, p. 60) resgata da Conferência Nacional pelo Socialismo 

Autogestionário, de Lisboa, em maio de 1978, a seguinte definição de autogestão: 

 

A autogestão é a construção permanente de um modelo de Socialismo, em 

que as diversas alavancas do poder, os centros de decisão, de gestão e 

controle, e os mecanismos produtivos sociais, políticos e ideológicos, se 

encontrem nas mãos dos produtores-cidadãos, organizados livres e 

democraticamente, em formas associativas criadas pelos próprios 

produtores-cidadãos, com base no principio de que toda a organização 

deve ser estruturada da base para a cúpula e da periferia para o centro, nas 

quais se implante a vivência da democracia direta, a livre eleição e 

revogação, em qualquer momento das decisões, dos cargos e dos acordos. 

 

Para nós, essa forma de expressar o sentido da autogestão manifesta um acúmulo 

de lutas históricas e sintetiza o estado da arte em que ele chegou ao Brasil e à América 

Latina na década seguinte.  
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3.3. Empresas Recuperadas pelos Trabalhadores no Brasil 

É certo que no Brasil e na América Latina os trabalhadores experimentaram 

formas de resistências variadas antes dos anos 80. No Brasil, dos levantes indígenas ao 

movimento operário, tivemos o Quilombo dos Palmares, a Cabanagem, a Guerra de 

Canudos, o Levante Comunista, entre outros. Nascimento (2004) lembra de importantes 

movimentos de luta pela autogestão na América Latina, que foram interrompidos com a 

passagem avassaladora da onda de regimes ditatoriais militares, aliados aos interesses norte 

americanos. Entre eles cita as experiências: na Bolívia, de co-gestão na mineração; na 

Argentina, de ocupações de fábricas questionando a burocracia sindical; no Chile, de 

Allende, a partir das “áreas de propriedade social” e das cooperativas, extrapolando ainda 

os limites da produção com organizações de bairros, estudantes e camponeses.  

Vale especial destaque à memoria da luta dos peruanos, que se organizaram em 

cooperativas e empresas de autogestão de propriedade social, no início dos anos 70, 

inspirados pela perspectiva do “socialismo peruano”
75

. As teses de Mariategui (1894 - 

1930) orientaram essa experiência e foi a partir delas que Nascimento (2004) resgatou a 

ideia das três instâncias fundamentais pelas quais devem passar a luta contra a exploração 

capitalista do trabalho: a propriedade jurídica, a democracia direta e a revolução cultural do 

cotidiano, citadas anteriormente. O autor diz que “a ideia da „conquista do estado' 

significava para Mariategui, o longo processo pelo qual a experiência associativa dos 

trabalhadores os levaria a uma „forma de autogoverno e do exercício direto do poder‟” (p. 

147). Por fim, Nascimento ressalta que essa “estrutura de sentimentos” expressa nas teses 

de Mariategui é herança da cultura dos Incas peruanos. 

Toda essa movimentação operária e popular ficou mais ou menos adormecida no 

período das ditaduras, renascendo somente em meados da década de 80, quando os 

governos militares gradativamente foram perdendo forças e dando espaço para as aberturas 

democráticas. Aliada a essa transição política, entre os anos 80 e 90, o continente começou 

a sentir os impactos da reestruturação produtiva global e do neoliberalismo, em especial 

após o consenso de Washington, em 1989. O resultado dessas mudanças no campo 

econômico foi o crescimento vertiginoso do desemprego e da precarização do trabalho. 

 

75
 O caso peruano também é curioso porque se desenvolve durante o regime dictatorial. 
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A retomada da luta pela autogestão nesse período histórico carrega as marcas 

desse contexto
76

. De um lado, o impulso para a luta é a construção de alternativas frente ao 

desemprego estrutural. De outro, a retomada busca articular os objetivos de avanço na 

consolidação da democracia recém-inaugurada e conquista das liberdades individuais e 

coletivas. 

No Brasil, uma parte do movimento sindical se engajou na construção da 

Economia Solidária (ES), que se apresenta como uma alternativa no campo da produção, 

distribuição e crédito, pautando “um novo projeto de desenvolvimento" (FARIA, 2011)
77

. 

As formas institucionais majoritariamente adotadas pela Economia Solidária são as 

associações e cooperativas, apesar de uma boa parte das experiências se desenvolveram na 

informalidade. 

As associações, cooperativas e grupos informais se formam a partir da organização 

de trabalhadores desempregados, de catadores de material reciclado, da juventude com 

dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, de mulheres que nos meios rural e urbano 

buscam uma renda complementar (ou não) para auxiliar no sustento do lar, de agricultores 

familiares que resistem à expansão do agronegócio, entre outros grupos excluídos do 

circuito superior da economia
78

 projetado pelo neoliberalismo e pela reestruturação 

produtiva global. No mapeamento nacional da Economia Solidária, realizado em 2007, 

foram identificados quase 22 mil empreendimentos, formalizados ou não, com a 

participação de mais de 1,6 milhões de trabalhadores
79

 (ARAUJO, 2009). 

 

76
 Não é nosso objetivo fazer um resgate mais profundo sobre as origens da autogestão no Brasil. Portanto, 

optamos por começar essa história a partir dos anos 80. Mas lembramos que é possível encontrar referências 

bem mais antigas à organização autônoma dos trabalhadores brasileiros, seja por experiências como o 

Falanstério do Saí (1841-1844, em Santa Catarina), seja pelas correntes anarcosindicalistas que no início do 

século XX marcaram presença principalmente em São Paulo ou por outros episódios. As influências desses 

acontecimentos na história recente da autogestão no Brasil não são claras.  
77

 Diversos autores (Singer, 2002; Gaiger, 2004) discutem a Economia Solidária como um novo projeto de 

desenvolvimento social. Não vamos entrar nesse debate na tese. Mas já dissemos brevemente que, para nós, a 

ES no Brasil hoje tem sido muito mais uma práxis política pedagógica em busca da emancipação dos 

trabalhadores, que pode ser compreendida como parte da luta histórica pela autogestão, do que uma 

alternativa viável ao projeto de desenvolvimento em curso. 
78

 Expressão cunhada por Milton Santos (ver referência). 
79

 Para saber mais sobre o mapeamento sugere-se consultar o Atlas Digital da Economia Solidária, disponível 

em http://atlas.sies.org.br/sobre.html (acessado em 18/04/2016). A tese de doutorado de Eugênia Motta (2010) 

é uma boa fonte para auxiliar numa análise crítica da metodologia e dos resultados do mapeamento. Nessa 

tese não aprofundaremos o tema. 

http://atlas.sies.org.br/sobre.html
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Destaca-se que o crescimento e a valorização dessas experiências foram 

impulsionados por um conjunto de políticas públicas que, principalmente no âmbito da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES/MTE), fomentaram a criação, a 

assessoria técnica e a formação de trabalhadores na ES. Experiências pioneiras de políticas 

públicas voltadas para esse setor foram desenvolvidas nos estados de Rio Grande do Sul 

(1999-2002) e São Paulo (2001-2004), o que teve impacto sobre a distribuição geográfica 

das empresas recuperadas pelos trabalhadores, como veremos adiante. 

Além disso, ocuparam lugar de destaque nesse movimento, diversas organizações 

da sociedade civil (ONGs, OSCIPs) que cumpriram um importante papel na formulação, 

execução e avaliação dessas políticas
80

. Intelectuais e acadêmicos em geral também 

participaram do estimulo à ES contribuindo de diversas formas. 

As Empresas Recuperadas por Trabalhadores (ERTs) constituem uma parcela 

desse movimento. Se considerarmos o número de empreendimentos (em relação ao total do 

mapeamento nacional), parece se tratar de uma parcela bastante marginal e pouca 

expressiva do movimento. No entanto, alguns autores (HENRIQUES, 2014; HENRIQUES 

et. al., 2013) argumentam que um olhar especial sobre as ERTs é necessário, por se tratar 

do espaço ocupado pela ES no setor industrial. Além disso, a luta pela autogestão no 

âmbito das ERTs expressa (de maneira mais marcante do que no universo da ES) uma 

relação com o histórico das lutas dos trabalhadores no Brasil e no mundo
81

. 

As primeiras ERTs surgiram ainda na primeira metade da década de 80 no Brasil. 

Diante do fechamento das fábricas, falidas ou na iminência da falência, os trabalhadores 

reagiram ocupando as empresas. A mobilização, num primeiro momento, reivindicava o 

pagamento de salários atrasados e dos direitos trabalhistas, mas em seguida deu lugar a uma 

batalha para a continuidade da produção sob o controle dos trabalhadores. Diversos estudos 

(FARIA, 2011; MARQUES, 2006) apontam o pioneirismo das experiências da COOMEC 

 

80
 Destaque para CAPINA, IBASE, FASE, PACS. 

81
 Uma ideia a ser amadurecida: me parece, que a recuperação de fábricas, com ampla participação dos 

trabalhadores (diretamente ou via sindicatos), foi o impulso inicial, talvez o mais significativo, para a 

formação da ES. O crescimento do movimento, no entanto, seja pela inclusão de outros trabalhadores (com 

perfis diversos, pautas diversas, modos de organização próprios diversos), seja pela “invasão” de assessores, 

intelectuais, gestores públicos, acabou empurrando os trabalhadores da indústria para uma posição marginal. 

Por isso, hoje, quase não vemos as ERTs no Fórum Brasileiro da Economia Solidária (FBES), nas 

Conferências Nacionais da ES, etc. Essa pode ser uma das explicações para o enfraquecimento do movimento 

nos últimos anos (certamente não a única). 
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(antiga Wallig, no RS), Remington (RJ) e COOPERMINAS (SC) nesse processo. Uma 

característica comum une essas e outras experiências pioneiras: a intensa luta coletiva e 

ativa levada a cabo pelos trabalhadores, mostrando uma forte resistência ao desemprego e à 

precarização do trabalho. 

Para entender a origem desse movimento, é importante resgatar a experiência das 

comissões de fábrica, que, no período da ditadura militar, garantiram a continuidade da luta 

operária, em especial nas fábricas de São Paulo. Essas comissões eram espaços de poder 

operário independente da estrutura oficial dos sindicatos, que estava sob intervenção do 

regime ditatorial. Os estudos sobre a gestão da fábrica empreendidos pelas comissões, de 

acordo com Sígolo (2015), deram subsídio às novas experiências associativas e de 

recuperação de empresas pelos trabalhadores. 

Algumas pesquisas sobre as comissões de fábrica no Brasil (PEDREIRA FILHO, 

1997; ATHAYDE, 1988), mostram que naquele momento os trabalhadores questionavam 

os salários insuficientes e as jornadas de trabalho extensivas, mas também colocavam em 

pauta as condições de trabalho, os rítmos de produção, a repressão da chefia, as normas 

disciplinares, o sistema hierárquico e até o plano de carreira proposto pela gerência.  

Athayde ressalta que as comissões reivindicam, mas não agem efetivamente na 

proposição de novas formas de organização da produção. No entanto, o autor enfatiza que 

as operações tartaruga e cambalacho foram estratégias criativas e inovadoras utilizadas 

pelos trabalhadores, que permitiram explicitar seu domínio sobre o processo produtivo
82

. 

Essas estratégias não foram colocadas a favor da produtividade, pelo contrário, tinham o 

objetivo de parar a produção. Mas elas mostraram o potencial que as competências e a 

cooperação entre operários têm para repensar a organização do trabalho, o que poderia ser 

utilizado a favor da produção num contexto diverso.  

A experiência das comissões de fábrica no Brasil certamente foi influenciada pelos 

acontecimentos de maio de 68 na França e seus desdobramentos pela Europa. Mas o 

contágio não se limitou às comissões. Sígolo (2015) diz que os sindicalistas autênticos, 

 

82
 A operação tartaruga foi conhecida em outros contextos como greve do zelo. Consistia na organização dos 

trabalhadores para o cumprimento extrito das prescrições, o que levava à interrupção da produção, pois, como 

vimos, há sempre uma lacuna entre o prescrito e o real que deve ser preenchida pela ação/criação do 

trabalhador. A operação cambalacho consistia na montagem de peças invertidas na linha de produção de 

automóveis, resultando na fabricação de carros defeituosos, porém de tal modo que não era possível para a 

gerência identificar a origem dos “erros”. 
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base da formação da CUT, que participaram de boa parte dos processos pioneiros de 

recuperação de empresas no Brasil, mantinham contato com os sindicatos franceses naquela 

época. A discussão da autogestão cruzou o oceano e se espalhou por aqui. Lembramos que 

o caso LIP foi noticiado no Brasil, e Sígolo afirma que os trabalhadores brasileiros beberam 

dessa fonte. A ocupação de empresas e retomada da produção se transformou numa 

estratégia de greve ativa e se converteu em alternativa concreta frente ao desemprego. 

As experiências isoladas que surgiram na década de 80 se multiplicaram e 

começaram a se articular a partir do início dos anos 90. Em 1993, é realizado em Criciúma 

o 1º Seminário da Autogestão, com a participação de trabalhadores da COOPERMINAS, 

Remington, COOMEC, entre outras empresas, além do PACS (ONG que desde o início 

apoiou esse processo). Faria (2011) ressalta que nesse encontro, para além de debater os 

aspectos técnicos e econômicos que implicariam na viabilidade da empresa sob a gestão 

dos trabalhadores, procurou-se discutir a autogestão numa perspectiva de classe, 

politizando o debate. 

O mesmo autor ressalta, no entanto, que poucos meses depois desse 1º Seminário, 

outro grupo, articulado principalmente em torno do processo de recuperação da Markeli 

(fábrica de calçados em Franca/SP), realiza em São Paulo o 1º Encontro Nacional dos 

Trabalhadores em Empresas de Autogestão, que culmina na criação da Associação 

Nacional dos Trabalhadores em Empresas Autogeridas e Participação Acionária 

(ANTEAG), em 1994. A formação da ANTEAG representa uma ampliação do espaço 

social que o fenômeno já vinha conquistando com as experiências isoladas. Entretanto, 

Faria (2011) adverte que a criação da entidade alterou o rumo das discussões iniciadas em 

Criciúma. 

A ANTEAG foi constituída com ampla participação dos quadros de técnicos e 

gestores na direção dos empreendimentos (alguns deles em co-gestão) e dos sindicatos. Ela 

se propôs a auxiliar na formação de cooperativas (ou empresas em co-gestão) para 

recuperação de empresas em situação falimentar, dando grande ênfase aos critérios de 

eficácia econômica, viabilidade e competitividade. Para isso, uma das principais funções 

assumidas pela Associação foi a de promover a articulação com entidades de fomento, 

como o BNDES e a FINEP.  
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Essas entidades, por sua vez, viam na alternativa “autogestionária” uma 

possibilidade de saída para a crise do emprego aliada à perspectiva da reestruturação 

produtiva global. Assim, a participação dos trabalhadores era interpretada a partir do 

paradigma toyotista, que buscava uma conciliação entre classes. E o modelo cooperativo 

era uma forma de flexibilização das relações de trabalho necessária para a redução dos 

custos de produção. A fala de Lorival Mônaco, representante da FINEP no III Encontro 

Nacional da ANTEAG, em 1996, não deixa dúvidas: “A FINEP espera transformar a 

autogestão em um grande negócio [...]” (FARIA, 2011, p. 435)
83

. 

Conhecendo um pouco da história da ANTEAG, fica claro que essa não é a melhor 

representação do “modelo de autogestão” proposto por ela. Porém, é preciso reconhecer 

que as articulaç es elaboradas para dar viabilidade   proposta criaram “um campo fértil 

para o desenvolvimento de relações ambíguas no interior das fábricas recuperadas” 

(FARIA, 2011, p. 438). Veremos adiante algumas possíveis consequências da formação 

desses arranjos institucionais e de sua influencia sobre a luta dos trabalhadores. 

De qualquer forma, a partir desse momento, a recuperação de empresas pela 

alternativa autogestionária ganha grande expressão. No final dos anos 90, a Central Única 

de Trabalhadores (CUT) também passou a atuar nesse campo por meio da ADS/CUT 

(Agência de Desenvolvimento Solidário). Em 2003, um seminário em Joinville/SC reuniu 

ADS/CUT, ANTEAG e MST, com participação ainda da SENAES/MTE, do IPEA e do 

BNDES. No ano seguinte, foi criada a Unisol Brasil, mais uma organização vinculada a 

CUT para atuar com as ERTs (e ES de uma maneira geral). No mesmo campo, mas, de 

certa forma, fazendo oposição a esse movimento por rejeitar à opção pelo cooperativismo 

como estratégia de luta, se organizou, a partir de 2002, o Movimento das Fábricas 

Ocupadas, envolvendo CIPLA (SC), Flakepet (SC), Profiplast (SC) e Flaskô (SP). 

Sígolo (2015) diz que, segundo dados da ANTEAG, trabalhadores de mais de 700 

empresas em situação de falência fizeram contato com a Associação em busca de apoio 

para processos de recuperações até o início dos anos 2000. Novaes (2005) estima que nesse 

período existiram cerca de 200 ERTs no Brasil. As experiências são bastante heterogêneas, 

 

83
 No mapeamento nacional das ERTs identificamos algumas experiências onde a formação da cooperativa foi 

proposta pelos antigos donos das empresas, que preferiram arrendar seu patrimônio para os trabalhores e viver 

dos lucros do capital, do que continuar trabalhando para gerir cotidianamente o negócio. 
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distribuídas por todo o território nacional (apesar de bastante concentradas em 2 estados – 

RS e SP), de diferentes portes (predominantemente pequenas e médias empresas, com até 

500 trabalhadores) e diferentes setores da indústria e dos serviços (metalúrgica, química, 

alimentos, têxtil, hotelaria, escolas, calçados, cerâmica, móveis, sucroalcooleiro, 

mineração...). 

A partir da segunda metade dos anos 2000, no entanto, observamos um 

arrefecimento das experiências. Em pesquisa realizada entre 2010 e 2012 (HENRIQUES et. 

al., 2013), verificamos a existência de apenas 67 ERTs em funcionamento
84

. Dos 67 casos 

identificados, apenas 9 tiveram início depois de 2005 e 3 depois de 2010 (60% iniciaram 

entre 1995 e 2004). Os motivos para esse refluxo do movimento não são claros. Mas 

algumas hipóteses complementares entre si foram levantadas. 

O crescimento econômico vivido no Brasil entre 2005 e 2012 é uma explicação 

possível. Alguns argumentam que uma nova lei de falências, que entrou em vigor em 2005, 

dificultou a recuperação pelos trabalhadores, pois alterou a ordem dos credores prioritários 

da massa falida
85

. Também verificamos nesse período um enfraquecimento significativo do 

movimento sindical, seja ainda como efeito da reestruturação produtiva, seja por conta da 

eleição do Lula. Ao mesmo tempo em que o Partido dos Trabalhadores (PT), tendo 

alcançado a presidência da república, investiu em políticas públicas que deram alguma 

sustentação às ERTs (vale citar o caso CATENDE-PE), essa transição de oposição a 

governo colocou diversos movimentos de esquerda numa situação de fragilidade
86

. Uma 

avaliação crítica dos rumos tomados pelas organizações de apoio (ANTEAG e UNISOL), 

bem como pelo FBES, também pode revelar outras causas para o enfraquecimento do 

movimento de recuperação de empresas. 

Apesar da redução no número de novos casos, surpreende a sobrevida das ERTs 

formadas nas décadas passadas. Mesmo que fragilizadas, elas resistem e certamente estão 

entre as mais duradouras experiências (institucionalizadas) de luta pela autogestão na 

 

84
 Hoje, 2016, estimamos que pelo menos 10% desses 67 também não existe mais.  

85 
Os processos de recuperação são, quase sempre, resultado de lutas dos trabalhadores que estão com salários 

atrasados ou sofreram demissões em massa. Na negociação para recuperação muitas vezes eles abriram mão 

dos direitos trabalhistas e das verbas relativas à rescisão contratual em troca da propriedade coletiva dos 

meios de produção, o que era facilitado pela lei de falências anterior a de 2005.
 

86
 Muito se fala sobre cooptação, burocratização ou mesmo degenerescência de alguns movimentos e partidos 

de esquerda nos últimos anos. 
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história. É um fato inédito a permanência da classe trabalhadora no controle das empresas 

que antes pertenciam a um capitalista por mais de duas décadas. Contudo, encarando 

batalhas cotidianas para sobreviver nas brechas do sistema dominante, essas empresas 

manifestam uma natureza hibrida, revelando contradições que não podem ser superadas 

pelo caráter coletivo da propriedade ou pela maior participação dos trabalhadores na gestão 

(FARIA, 2011). 

As dificuldades emergem de diversos fatores. Apesar de Faria (2011) afirmar que, 

muitas vezes, as empresas anteriores eram negócios familiares, que foram à falência por 

conta de processos de sucessão mal conduzidos, é preciso considerar o contexto de crise 

econômica que levou um conjunto amplo de empresas à falência no mesmo período. 

Verificamos que setores muito atingidos pelo fenômeno da globalização da produção 

concentram uma grande parte das ERTs, como as metalúrgicas (45% dos casos mapeados 

em 2012) e as indústrias têxteis (16%)
87

. A abertura dos mercados permitiu a entrada 

massiva dos produtos chineses, provocando uma quebradeira geral nesses setores. 

Reagir à situação desfavorável no mercado fica ainda mais difícil para as ERTs, 

que já iniciam suas atividades com dívidas herdadas da gestão anterior e, muitas vezes, com 

maquinários antigos sem a manutenção adequada. A perspectiva de renovação tecnológica 

é rara, pois falta capital para novos investimentos e as empresas encontram dificuldade de 

acesso a crédito nas condições oferecidas. A ausência de um marco jurídico favorável à 

consolidação dessas empresas é outro empecilho importante que deixa muitas delas numa 

situação de instabilidade jurídica e política por longos períodos. Além disso, cabe destacar 

que os profissionais incumbidos da gestão administrativa-financeira e da comercialização 

na empresa anterior quase nunca participam dos processos de recuperação, e os que ficam 

precisam de tempo para desenvolver essas competências.  

Faria (2011, p. 29) diz que “não raro as cooperativas recorrem ao prolongamento 

da jornada de trabalho não remunerada, à intensificação do ritmo ou à redução salarial 

para garantir a competitividade da empresa”. Assim, em muitos casos, as condiç es 

internas e externas (condições de trabalho e condições de mercado) não têm permitido aos 

 

87
 Dados do mapeamento de 2010/2012 (HENRIQUES et. al., 2013). 
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trabalhadores “se autoexplorarem menos" – o que é uma crítica frequente às ERTs (que 

voltaremos a avaliar adiante). 

Esse “sufoco” também é resultado de uma ambiguidade inerente à proposta de 

recuperação de empresas pelos trabalhadores em contextos não revolucionários, onde a luta 

pela autogestão na fábrica não se articula com uma proposta de transformação radical da 

sociedade. Os autores que se debruçaram sobre o tema (HENRIQUES, 2014; NOVAES, 

2005; FARIA, 2011; SÍGOLO, 2015; entre outros) são unanimes em afirmar que a 

recuperação das empresas no Brasil manifesta uma luta pela manutenção dos postos de 

trabalho e não uma luta política conduzida pelo ideário anticapitalista.  

A ambiguidade reside no fato de que a classe trabalhadora apodera-se dos meios 

de produção e desenvolve uma forma de gestão baseada no coletivo, orientada pela 

perspectiva autogestionária, mas os critérios de eficácia social da produção continuam 

sendo fortemente pautados pela lógica do mercado capitalista, de fora para dentro. As 

trocas são feitas com fornecedores, clientes, agentes financeiros e competidores que atuam 

sob a lógica do trabalho e do mercado heterogeridos. 

Faria (2011), resgatando escritos de Rosa Luxemburgo, diz que na economia 

capitalista a troca domina a produção. A concorrência exige, para que a empresa possa 

sobreviver, uma impiedosa exploração da força de trabalho, provocando uma dominação 

completa do processo de produção pelos interesses capitalistas. Isso se traduz  

 

numa necessidade de intensificação do trabalho, de encurtar ou prolongar 

a duração conforme a conjuntura, de contratar ou dispensar a força de 

trabalho conforme as necessidades do mercado, numa palavra, praticar 

todos os métodos, sobejamente conhecidos que permitam a uma empresa 

capitalista sustentar a concorrência das outras empresas 

(LUXEMBURGO, 1986, apud FARIA, 2011, p. 307). 

 

Se referenciando na mesma autora, Novaes (2005) diz que a contradição das 

cooperativas é que elas têm que governar a si mesmas com o mais extremo absolutismo. 

Assim, os trabalhadores são obrigados a assumir o papel do empresário capitalista contra si 

próprios, transformando o negócio cooperativo em puro empreendimento capitalista ou 

condenando-o ao fracasso. 

Para nós, as experiências vêm mostrando que as possibilidades abertas pela 

perspectiva autogetionária nas ERTs são mais amplas do que essas apontadas por Novaes e 
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Faria. Assumir que o impulso para a luta foi a manutenção dos postos de trabalho, não 

implica na negação do potencial de transformação na relação capital-trabalho que essas 

experiências podem produzir. Rebon (2007) sugere que pela recuperação de empresas os 

trabalhadores elaboram cotidianamente uma crítica prática ao modelo capitalista de 

produção, experimentando pequenas, mais valiosas, alterações na lógica de reprodução do 

capital. 

Se é verdade que uma parte das ERTs se transformou no que alguns autores 

(SÍGOLO, 2015) chamaram de “cooperativismo de negócio”, se distanciando cada vez 

mais da luta pela autogestão, é também verdade que outras experiências permanecem na 

luta, respondendo às contradições com práticas revolucionárias no cotidiano. Aliás, mais do 

que isso, podemos dizer que se é verdade que alguns fatores impulsionam o espírito 

competitivo empurrando as experiências para a tendência do “cooperativismo de negócio”, 

é verdade também que os trabalhadores continuarão sempre resistindo e podem retomar a 

luta pela autogestão a qualquer momento (como veremos no caso da COOPERMINAS). 

No encontro entre velhas práticas profissionais, imperativos econômicos e novos 

valores cooperativos, o debate de normas e valores leva os trabalhadores a trilharem 

caminhos contraditórios internalizando, ao mesmo tempo, formas de dominação e espaços 

de autonomia, relações desiguais de poder e relações igualitárias, lógicas individuais e 

práticas solidárias. Analisando as formas de organização do trabalho e da produção em 

diversas ERTs brasileiras encontramos, portanto, pontos de ruptura e sinais de continuidade 

em relação à lógica capitalista. 

Vieitez e Dal Ri (2001) identificam no conjunto das experiências a tendência de 

formação de uma elite político-administrativa que pode se perpetuar na direção das 

empresas, ganhando relativa autonomia do coletivo de trabalhadores, o que limitaria os 

avanços no sentido da democracia. Na pesquisa de Henriques et. al. (2013) essa tendência 

se confirmou ao verificar que há muito pouca renovação nos conselhos administrativos das 

empresas. 

Novaes (2005) enfatiza que o conceito de democracia baseado simplesmente na 

imposição de uma estrutura formal de participação – eleição para diretores e assembleia 

geral – não é suficiente. Para o autor, em muitos casos, a assembleia é mais um mecanismo 

de informação e consulta pontual, do que um mecanismo decisório de baixo pra cima, no 
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qual a administração cumpriria apenas a função de suporte aos anseios dos trabalhadores. 

Mesmo que os sócios em geral tenham possibilidades irrestritas de intervenção nesses 

espaços de decisão, parecem raras as sugestões de temas que influenciem no trabalho 

cotidiano. A pesquisa de Henriques et. al. (2013) mostrou que menos de 40% das ERTs 

pesquisadas realizam uma ou mais assembleias por mês. Assim, parece difícil imaginar que 

decisões cotidianas passem por essa instância, que supostamente seria a instância máxima 

de deliberação nas cooperativas. 

Apesar dessas restrições, pela mesma pesquisa, verificamos que os trabalhadores 

das ERTs percebem mudanças significativas que favorecem a descentralização do poder e o 

ganho de autonomia e liberdade nas empresas (HENRIQUES et. al., 2013). Vieitez e Dal 

Ri (2001) dizem que, mesmo não sendo suprimida a hierarquia nas organizações, ocorreu 

uma alteração na natureza da atividade dos encarregados e supervisores, passando do 

controle para a regulação do trabalho. Os autores afirmam que 

 

A categoria controle, que concretizava na empresa a exploração e 

dominação, tende a ser substituída por outra: a de regulação. Na categoria 

da regulação, o despotismo de classe começa a ser substituído por normas 

e valores que emanam da livre deliberação do conjunto de trabalhadores. 

(p.58) 

 

O autoritarismo é substituído pela coordenação do trabalho, transformando a 

função do encarregado ou supervisor numa função técnica, e não mais numa simples 

atribuição de poder político
88

. A essa transição, soma-se o maior acesso dos trabalhadores 

às informações relativas à gestão do negócio, a possibilidade de livre circulação pelos 

espaços (antes segregados e segmentados) da fábrica e o caráter pedagógico das 

assembleias e demais espaços de participação (mesmo que, como apontamos, do ponto de 

vista do processo decisório esses espaços tenham pouca importância).  

Além disso, verificamos que é comum, pelo menos em parte das ERTs, a 

implementação de rodízio de funções na produção. Na maioria das vezes, o rodízio ocorre 

para responder à necessidade de otimizar a utilização de um quadro fixo e estável de 

 

88
 No capítulo 5 (“A cooperação vertical e a questão da autoridade”), do volume 2, do livro “Trabalho Vivo”, 

Dejours (2012) traz uma interessante visão sobre o papel da hierarquia (da autoridade) no comando e na 

gestão do trabalho. Ele assinala que é possível e necessária alguma forma de representação, de direção, de 

chefia, sem implicar na supressão da democracia. E diz ainda que essa direção não se limita a uma função 

técnica, mas também é política. 



  

 

123 

associados e assim suprir a demanda de setores com falta de pessoal. Mas vimos também 

que essa prática atende aos interesses dos trabalhadores de conhecer e realizar outras 

funções, abrindo espaço para o desenvolvimento de novas competências. 

Outro elemento positivo identificado na organização do trabalho em algumas 

ERTs se refere à redução dos ritmos de trabalho, contradizendo, de certa forma, a 

afirmação de Faria (2011) resgatada anteriormente sobre a intensificação do trabalho e a 

autoexploração dos trabalhadores nessas empresas. A pesquisa de Henriques et. al. (2013) 

mostra uma redução significativa nos acidentes e doenças de trabalho
89

, que, segundo os 

trabalhadores, é fruto da maior liberdade para definir e regular seus ritmos de produção. 

Para Novaes (2007), no entanto, a principal alteração no campo da organização do 

trabalho verificada nas ERTs brasileiras diz respeito à repartição do excedente. Mesmo 

sendo pouco comum a adoção de retiradas igualitárias para todos os trabalhadores, 

verificou-se em Henriques et. al. uma expressiva redução na diferença entre as maiores e as 

menores retiradas
90

.   

Os avanços assinalados indicam que, em alguma medida, uma revolução cultural 

do cotidiano está em curso, permitindo a assimilação de valores pautados pela democracia, 

a vida e a solidariedade. Mas ainda é possível verificar a forte presença de práticas e 

valores herdados da organização do trabalho capitalista. Chama atenção o fato de quase não 

encontrarmos mudanças no que tange à organização do processo de trabalho. As 

tecnologias de produção são as mesmas. A forma como são definidas as funções e 

atribuições pouco se alteraram (apesar dos rodízios). Os critérios de avaliação do trabalho e 

da produção, ou os critérios de eficácia social da produção, idem.  

O funcionamento dessas empresas não se explica plenamente pela lógica do 

capital. Objetivos para além do lucro estão colocados e são a base para a viabilidade dessas 

experiências, que, como enfatizamos, apesar de instáveis e, por vezes, precárias, se 

sustentam por um período prolongado. Mas parece que esses objetivos ainda são pouco 

explicitados e valorizados pelos próprios trabalhadores. Nossa percepção é que existe um 

 

89
 A pesquisa não levantou dados objetivos sobre os índices de acidentes e doenças pré e pós recuperação das 

empresas. O dado se refere à percepção dos trabalhadores entrevistados. 

90
 Em 66% dos casos mapeados por Henriques et. al. (2013), essa diferença não passa de 5 vezes. 
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potencial de reorganização do processo de trabalho a partir de uma concepção sociotécnica 

da produção que permanece inexplorado (ou pouco explorado).  

O isolamento das experiências não favorece o preenchimento dessa lacuna. O 

encerramento das atividades da ANTEAG e o enfraquecimento da atuação da UNISOL e 

do FBES no campo das ERTs nos últimos anos têm dificultado a articulação entre elas. 

Observamos também pouco diálogo entre os trabalhadores dessas empresas e os 

movimentos sociais, populares e comunitários.  

Henriques (2014), ao estudar algumas experiências de recuperação de empresas na 

Argentina, identifica por lá um conjunto bem mais amplo e significativo de rupturas com a 

lógica capitalista de organização do trabalho e da produção. Parece que lá se verifica de 

maneira mais intensa a revolução cultural do cotidiano. As ERTs na Argentina surgiram a 

partir dos anos 2000, hoje são mais de 360 e não param de surgir novos casos. Diferente do 

que ocorre por aqui, lá elas têm forte relação com a comunidade do entorno e se articulam 

por meio de organizações de classe bastante atuantes. Esse vínculo social pode estar 

fazendo a diferença na experiência Argentina
91

. 

Outras experiências similares e contemporâneas podem ser encontradas na 

América Latina, especialmente no Uruguai, na Venezuela e no México. Na Europa, a partir 

da crise de 2008, também foram retomadas as práticas de ocupação de empresas e gestão 

pelos trabalhadores. Sígolo (2015) diz que é possível identificar casos similares na França, 

Espanha, Turquia, Irlanda, Itália, Grécia e Sérvia. A autora aponta ainda para a existência 

de movimentos do gênero nos Estados Unidos, Canadá, Egito, Tailândia e Indonésia. 

Analisar esse conjunto amplo de acontecimentos, dispersos, porém interligados pelo 

capitalismo globalizado, pode fornecer mais subsídios para pensar os entraves e as 

potencialidades das ERTs brasileiras, mas não será foco desta tese
92

. 

 

91 
Para saber mais sobre as ERTs na Argentina vale buscar os materiais desenvolvidos pelo Programa 

Facultad Abierta da Universidade de Buenos Aires. Este programa, com a liderança do Prof. Andres Ruggeri, 

vem desenvolvendo mapeamentos nacionais das ERTs periodicamente e produzindo ricas análises sobre os 

casos. 
92

 Foram realizados no Brasil (2013), Argentina (2007 / 2009 / 2014), México (2011 / 2014), Venezuela 

(2015) e França (2014) Encontros Internacionais “A Economia dos Trabalhadores”. Trabalhadores de 

empresas recuperadas e pesquisadores e ativistas que atuam com a temática têm participado desse fórum 

buscando avançar na articulação desse movimento em escala global, sem perder de vista as particularidades 

locais. Novos encontros estão previstos para acontecer na Grécia, México e Uruguai ainda esse ano (2016), 

como continuidade dessa articulação internacional. 



  

 

125 

Optamos por estudar a fundo o caso de uma empresa recuperada pelos 

trabalhadores no Brasil, buscando identificar nessa experiência como as diferentes lógicas e 

valores se constroem e se manifestam na atividade.  

 



126 

 

 

PARTE II: COOPERMINAS, uma luta permanente pela autogestão 

 

 

 

Vamos, enfim, assistir a uma melhoria efetiva e 

duradoura das condições do trabalho industrial? O 

futuro o dirá; mas não se deve esperar por esse futuro, 

é preciso fazê-lo.  

Simone Weil 
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CAPÍTULO 4: Conhecendo e reconhecendo o campo de estudo e intervenção 

 

Numa primeira parte deste capítulo vamos resgatar a história do movimento 

operário em Cricíuma e da formação da COOPERMINAS, como um resultado das lutas 

travadas pelos trabalhadores nesse terreno. Na segunda parte do capítulo apresentamos o 

percurso metodológico trilhado para chegar a uma análise da gestão do trabalho na empresa 

pelo olhar da atividade. 

 

4.1. O movimento operário em Criciúma e a formação da COOPERMINAS 

Criciúma é um município de 200 mil habitantes (IBGE, 2015
93

) situado no sul do 

Estado de Santa Catarina. A história econômica de Criciúma, conforme contada por 

Miranda (2013), é dividida em três momentos. O primeiro, entre 1880 e 1930, é marcado 

pela chegada de numerosas famílias de imigrantes italianos, alemãs e poloneses, que 

obtiveram as melhores terras e conseguiram acumular capital e poder político. A agricultura 

era a principal atividade econômica do município nessa época, que ficou conhecida como 

período da "colonização e produção de desigualdades" (MIRANDA, 2013). O segundo 

momento, entre 1930 e 1980, foi marcado pela expansão do carvão, hegemonizando as 

relações econômicas e políticas no território. A partir da década de 80 observou-se a 

diversificação das atividades industriais na região, colocando outros atores na disputa pelo 

poder político local.  

Portanto, boa parte do século XX foi marcada pelo desenvolvimento econômico 

vinculado à indústria de extração de carvão. A abertura das primeiras minas data de 1917, e 

em 1920, com a conclusão da extensão da Estrada de Ferro Dona Thereza Christina 

(EFDTC) até o município de Araranguá (que incluía o atual território de Criciúma), 

estavam dadas as condições para exploração comercial do minério. Desenvolveu-se um 

processo migratório de trabalhadores para a região e trabalhadores que já estavam ali 

vivendo da agricultura passaram para a mineração. 

A instalação do município de Criciúma foi em 1926, e essa rápida emancipação se 

deveu à exploração do carvão. A indústria carbonífera impulsionou o crescimento 

 

93
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420460&search=||infogr%E1ficos:-

informa%E7%F5es-completas. Acessado em 15 de abril de 2016. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420460&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420460&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
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demográfico do município, que passou de 8.500 habitantes na data da sua fundação para 

20.500 em 1940 e, em seguida, para 50 mil em 1950.  

Já falamos um pouco sobre como a indústria do carvão se instalou e se 

desenvolveu no município e na região e do seu declínio a partir dos anos 90. Mas para 

melhor compreender a formação do movimento sindical dos mineiros será importante tratar 

também da expansão de outros setores industriais no município. 

Miranda (2013) diz que a partir da década de 60 observou-se a diversificação das 

atividades industriais na região, com o surgimento de indústrias de cerâmica, metalúrgica, 

plásticos, vestuário e calçados. O autor diz ainda que o crescimento dessas indústrias e a 

decadência da mineração fizeram com que as primeiras superassem a segunda em 

importância econômica no final dos anos 80.  

Tabela 3: Número de trabalhadores por setor em Criciúma 

Ano 
Carvão Cerâmica Téxtil-vestuário Metal-mecânico Total 

num % num % num % num %  

1960 3931 94% 212 5% 39 1% 20 0% 4202 

1965 4291 93% 149 3% 75 2% 97 2% 4612 

1970 3488 72% 829 17% 331 7% 188 4% 4836 

1975 3970 51% 2107 27% 751 10% 882 11% 7710 

1980 4399 39% 3314 29% 2009 18% 1584 14% 11306 

1985 7431 52% 3618 25% 1927 13% 1411 10% 14387 

1990 3238 29% 5046 46% 1779 16% 924 8% 10987 

1995 1495 20% 2221 29% 2907 38% 1043 14% 7666 

2000 1154 14% 2233 27% 3682 45% 1173 14% 8242 

Fonte: adaptado de Miranda (2013) 

 

Os trabalhadores das minas de carvão foram os primeiros a se organizarem em 

sindicatos na região. Em meados da década de 40 o Brasil vivia um momento de grande 

movimentação política
94

. No embalo da derrota do nazi-facismo no cenário internacional, 

crescia no país a campanha pela reconquista das liberdades democráticas que se opunha ao 

regime ditatorial vigente. Em Criciúma, os trabalhadores realizavam reuniões clandestinas 

 

94
 Um resgate histórico do movimento operário no Brasil poderia partir dos primeiros anos do século XX. Já 

em 1906 foi realizado o 1º Congresso Operário Brasileiro. No entanto, como a classe operária de Criciuma só 

se formou a paritr dos anos 30, iniciamos essa história a partir dai. Seria possível traçar um paralelo entre a 

história que contamos a seguir e a história do movimento operário no Brasil, mas não será o nosso foco.  
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no subsolo tentando se organizar para lutar pelos seus direitos e por melhores condições de 

trabalho (VOLPATO, 1984). 

No entanto, a criação do sindicato dos mineiros parte de uma iniciativa do Estado. 

No clima da abertura democrática, grupos aliados a Getúlio criaram o Partido Trabalhista 

Brasileiro com vista à continuidade da sua liderança no poder. Uma das estratégias desse 

grupo era arregimentar trabalhadores para formação de associações e sindicatos pró-

governo. Assim nasce, em 1944, a associação dos mineiros. 

Volpato (1984) conta que Elias Miomi, representante da Delegacia Regional do 

Trabalho (vinculada ao Ministério do Trabalho), ao presidir o ato de instalação da 

Associação dos Trabalhadores na Indústria Extrativa de Carvão de Criciúma, fez um 

discurso acentuando a importância da colaboração entre patrões e operários, que juntos 

devem trabalhar pela grandeza da nação. 

No ano seguinte essa associação deu origem ao Sindicato dos Trabalhadores da 

Indústria de Extração do Carvão de Criciúma. Volpato (1984) destaca que de 1945 a 1956 

este foi um sindicato pelego. Nesse período os dirigentes sindicais eram aliados dos patrões 

e "dóceis à orientação do governo". Atrelada ao aparelho estatal, a entidade orientava sua 

atuação para a oferta de serviços de assistência aos associados e para o controle das 

reivindicações operárias. 

Essa situação não era particular de Criciúma ou dos mineiros. A segunda metade 

da década de 40 no Brasil foi marcada por medidas repressivas sobre o movimento 

operário. Em 1946, o presidente Dutra perseguiu e interditou o Movimento Unificador dos 

Trabalhadores (MUT), determinou a ilegalidade do PCB (Partido Comunista Brasileiro) e 

suspendeu as eleições sindicais. 

Desde o início, os trabalhadores que já se movimentavam no subsolo em busca de 

uma organização mais autônoma, viram a fundação do sindicato com desconfiança. Eles 

participavam das assembléias, mas quase sempre saíam derrotados. Miranda (2013) conta 

que, mesmo assim, os mineiros conseguiram organizar algumas greves nas décadas de 40 e 

50, à revelia da direção do sindicato. 

Só em 1957, no entanto, lideranças apontadas pelos operários conseguiram se 

eleger para a direção do sindicato. Sob as lideranças de Antônio Parente, Manoel Ribeiro e 

Jorge Feliciano, os mineiros de Criciúma viveram entre 1957 e 1964 um momento de 
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importantes lutas trabalhistas, marcadas por expressivas greves em 58, 59, 60, 61 e 63
95

. 

Volpato (1984) resgata as reivindicações da época: fiscalização sobre os aspectos de 

higiene e segurança, salário insalubridade, lei de amparo ao trabalhador menor, 

aproveitamento dos operários incapacitados em atividades na superfície (sem redução de 

salários), refeitórios e fornecimento de luz nas vilas operárias.  

Curiosamente observa-se que essas greves, em certas ocasiões, pareciam ser 

estimuladas ou apoiadas pelo patronato. Como principal comprador do carvão, o governo 

federal administrava esse mercado e definia o preço do produto com base no custo de 

produção. Assim, o aumento dos salários dos operários favorecia a valorização do produto, 

e a causa unia patrões e operários (Volpato, 1984; Miranda, 2013)
96

. Volpato (2001), no 

entanto, destaca que, sem perceber, os patrões, ao apoiarem e estimularem as greves, 

fortaleciam um movimento sindical que teve nesse momento um importante aprendizado na 

prática de organização de greves. Esse aprendizado foi valioso na construção das lutas que 

viriam a partir dos anos 80. 

As lutas desse período se encerraram com a intervenção militar em 1964, que 

interditou o sindicato e prendeu suas lideranças. Uma junta interventora foi nomeada pelo 

Ministério do Trabalho e devolveu à instituição o caráter assistencialista e mediador que 

marcou seus primeiros anos. 

Em 1966, quando a Delegacia Regional do Trabalho autorizou novas eleições 

sindicais, os mineiros de Criciúma conseguiram novamente eleger uma liderança autêntica, 

que permaneceu no mandato até 1971. Essa gestão foi marcada por um esforço de luta dos 

trabalhadores, que tinha como resposta a forte repressão estatal. Uma nova intervenção 

interrompe novamente a organização dos trabalhadores em 1971. Desta vez, a junta 

interventora fica no comando por 8 anos, até 1979. 

 

95 
As lideranças pelegas, apoiadas pelo patronato, que ficaram afastadas do sindicado nesse período, não 

deixaram de atuar. Ao perderem as eleições sindicais em 1961, eles conseguiram, em uma articulação com o 

Ministério do Trabalho, criar um segundo sindicato da categoria no mesmo município (contrariando as regras 

da CLT). Era o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Carvão do Rio Maina (Rio Maina era 

um distrito de Criciúma). 
96 

Como destacamos acima, em 1990, com a extinção da Cia. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras 

(CAEEB), deixou de existir a compra governamental de cotas de produção e essa relação de influência mais 

explícita entre salários e preço não ocorre mais. 
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Na segunda metade da década de 70, influenciado pelos desbobramento do Maio 

de 68, o movimento trabalhista ganha força no Brasil e ocupa diversos sindicatos pelo país 

com as bandeiras operárias. Importantes greves têm desfechos vitoriosos, em especial no 

estado de São Paulo. O ABC paulista ferve com o movimento dos metalúrgicos liderado 

por Luis Inácio Lula da Silva. Lula, em uma peregrinação pelo país, visita Criciúma em 

maio de 1979 convocando os trabalhadores a se unirem pela causa operária e para o 

fortalecimento do recém-criado Partido dos Trabalhadores. 

Contagiados por esse clima, os trabalhadores do estado de Santa Catarina se 

organizam em diversas categorias. Miranda (2013) fala das lutas dos têxteis e metalúrgicos 

de Blumenau, dos motoristas em Itajaí, entre outros. No município de Lauro Muller 

(também pertencente à região carbonífera) os trabalhadores da Companhia Nacional de 

Mineração Barro Branco organizam uma importante greve em agosto de 1979. Iniciada 

pelos furadores de teto (uma das funções críticas no processo de mineração, como veremos 

a seguir), a paralisação chegou a atingir 800 trabalhadores da empresa. Vale destacar que a 

Mineração Barro Branco, pertencia ao empresário Sebastião Campos, deputado estadual 

pela ARENA
97

, e também dono da Companhia Brasileira Carbonífera do Araranguá 

(CBCA) - futura COOPERMINAS. 

Em Criciúma essa nova fase de lutas sindicais é inaugurada pelos metalúrgicos. A 

revelia da direção do sindicato da categoria, os trabalhadores da metalurgia se organizaram 

pela base e pararam cerca de 1.000 operários em setembro de 1979. Miranda (2013) destaca 

que muitos desses trabalhadores eram filhos de mineiros, e aprenderam a se organizar com 

seus pais, resgatando a tradição de luta das décadas de 50/60. 

Na sequência, foi a vez dos mineiros de Criciúma cruzarem os braços se juntando 

aos companheiros de Lauro Muller e aos metalúrgicos. Com a adesão dos ceramistas e 

motoristas, a greve de 1979 praticamente se generaliza parando uma parcela expressiva da 

classe operária de Criciúma. A cidade estava dividida entre trabalhadores e empresários. O 

conflito capital x trabalho estava explícito e escancarado (MIRANDA, 2013)
98

. 

 

97
 Partido Aliança Renovadora Nacional. 

98
 Os estudos sobre o movimento operário local não fazem referência à presença de comissões de fábrica nas 

indústrias de Criciúma. Porém, é possível observar que esse movimento se organiza pela base, em oposição às 

estruturas oficiais dos sindicatos e com influência dos operários de São Paulo, que naquela época 
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Foi nesse contexto que Ivanir Viana, trabalhador da CBCA, se elegeu para a 

direção do sindicato dos mineiros de Criciúma como oposição à gestão consolidada no 

poder desde a intervenção de 1971. Mas Viana não durou muito no cargo. Seus adversários 

rapidamente se articularam e conseguiram nova intervenção em 1980. Lourival Espinola 

assumiu a direção da entidade por um novo processo eleitoral prometendo resgatar a 

tradição de luta do período pré-1964. Entretanto, Miranda (2013) diz que sua gestão deu 

continuidade a uma linha de atuação assistencialista e conciliadora. 

De qualquer forma, a década de 80 começava com grande agitação no movimento 

sindical nacional e local. A fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1983, 

e da sua regional em Santa Catarina, em 1984, deram nova cara às lutas dos trabalhadores. 

Nascia o “Novo Sindicalismo”, propondo uma ruptura com as formas de organização 

sindical assistencialistas que prevalecerem na década de 70. Sader (1988, apud MIRANDA, 

2013) aponta uma característica fundamental desse modelo: sua capacidade de absorver as 

pressões das bases e canalizá-la pelo interior do aparelho sindical.  

O novo sindicalismo ergueu a bandeira da liberdade sindical, acenando para a 

necessidade de romper com a tradição de uma estrutura atrelada ao aparelho estatal 

conferida pela CLT, mas não conseguiu construir uma estrutura alternativa. Na leitura de 

Sader (1988, apud MIRANDA, 2013), houve uma adaptação à estrutura oficial, o que não 

impediu, entretanto, pelo menos naquele momento, a formação de organizações mais 

combativas. Destacar essas características será importante para compreender melhor os 

constrangimentos enfrentados pelos trabalhadores na luta pela autogestão da 

COOPERMINAS. 

Em Criciúma, participavam dessa corrente fortalecendo a criação da regional da 

CUT, grupos ligados ao PT, à Pastoral do Operário, ao sindicato dos metalúrgicos, e um 

grupo ligado ao sindicato dos mineiros, apesar da direção deste último naquele momento 

não apoiar esse movimento. 

A CUT teve uma atuação expressiva na região na primeira metade dos anos 80 e 

impulsionou grupos de oposição que vieram a ocupar as direções dos sindicatos dos 

                                                                                                                                                                                 

experimentavam a formação de comissões. É razoável supor, então, que alguma forma semelhante às 

comissões de fábrica foi utilizada pelos trabalhadores catarinenses. 
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mineiros e dos vestuaristas na segunda metade da década. Em 1985 os cutistas vencem as 

eleições dos vestuaristas, e em 1986 Jose Paulo Serafim assume o sindicato dos mineiros. 

Os motoristas também estavam com a CUT e entre os ceramistas, apesar da 

direção sindical não apoiar a Central, os trabalhadores da base se aproximavam dela. 

Miranda (2013) relata que naquela época a CUT falava em nome dos trabalhadores de 

Criciúma e da região, representando cerca de 70 mil trabalhadores. 

Sob a coordenação da Central, os trabalhadores da Região Carbonífera 

organizaram uma greve geral em 1986. A greve fazia parte de uma luta nacional de 

resistência ao pacote econômico do governo, que com a implementação do plano cruzado 

congelava os preços e salários na tentativa de combater a inflação. Como os salários já 

estavam defasados, isso implicava na redução do poder de compra dos trabalhadores.  

A greve geral instalava um clima de tensão na cidade, mais uma vez. As 

trincheiras se armavam dividindo patrões e empregados, dessa vez organizados pela CUT. 

Muitos confrontos violentos com a polícia e com os patrões e seus seguranças privados 

foram registrados naquele momento. As lutas dos trabalhadores de Criciúma ganharam 

repercussão no cenário nacional. 

Esse episódio teve desfechos diferentes para cada categoria que nele se engajou. 

Os vestuaristas saíram vitoriosos, pois o movimento coincidiu com o período de dissídio da 

categoria, o que facilitou uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho favorável aos 

trabalhadores. Os metalúrgicos e ceramistas não tiveram a mesma sorte. Miranda (2013) 

conta que eles saíram da greve derrotados. Os mineiros, por sua vez, não conseguiram 

alcançar suas reivindicações, mas tiveram força para permanecer na greve. Era um 

movimento unificado que envolvia cinco sindicatos da região e uma grande base de apoio. 

Algumas mineradoras passaram a atrasar os pagamentos e os trabalhadores 

adotaram como estratégia ocupar as empresas gerando conflitos, até então, sem precedentes 

na região
99

. O caso da Companhia Brasileira Carbonífera do Araranguá (CBCA) ganhou 

destaque.  

 

99
 Se existiu alguma relação entre essas ocupações e os movimentos de 1968 na França e Itália, ou a 

Revolução dos Cravos em Portugal, essa relação não está documentada. No entanto, cabe lembrar que muitos 

trabalhadores de Criciuma têm descendência italiana e que, tendo esses movimentos influenciado na formação 

das comissões de fábrica em São Paulo e essas, por suas vezes, dialogado com os trabalhadores do Sul, é 
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A CBCA era a mineradora mais antiga de Criciúma (fundada em 1913). Seu 

proprietário era Sebastião Netto Campos, também diretor da Companhia Nacional de 

Mineração Barro Branco (em Lauro Muller) e deputado estadual pela ARENA. A Barro 

Branco era considerada a mina com piores condições de trabalho na região. Sebastião tinha 

um histórico de fortes embates com os trabalhadores, sempre apoiado na sua relação com o 

regime militar. Esse foi o mote da greve dos mineiros de Lauro Muller em 1979, relatada 

anteriormente. 

Volpato (1984) relata um episódio ocorrido no início dos anos 80 na CBCA, onde 

a mudança dos operários de um poço desativado para outro poço oportunizou a companhia 

a subir a cota de produção de 7 para 11 carros. Além da elevação da cota, os trabalhadores 

acusavam a empresa de não pagar corretamente a produção-extra. Essas reivindicações 

levaram a um movimento de boicote à produção que resultou na demissão de seis 

operadores. Demitidos eles foram procurar o FGTS e descobriram que a Companhia não 

vinha depositando o que devia no fundo.  

Em 1986, em meio ao cenário de lutas acirradas entre o movimento sindical e o 

patronato, veio a público um conjunto de irregularidades na gestão da CBCA. A direção do 

sindicato dos mineiros, recém-passada ao comando de José Paulo Serafim, descobriu uma 

manobra dos empresários para falir a empresa. Eles transferiam parte do patrimônio da 

CBCA para a Barro Branco, e parte das dívidas da Barro Branco para a CBCA. Assim 

pretendiam falir uma e salvar a outra (FANTIN, 1992). 

Além da participação no movimento de greve ampliado da categoria, os 

trabalhadores da CBCA travavam lutas particulares com reivindicações próprias à realidade 

da empresa. Em fevereiro de 1987, esses operários protagonizaram episódios de resistência 

e conflito com o patrão. Fantin (1992)
100

 relata alguns acontecimentos: uma greve 

relâmpago para retirar a punição de um trabalhador que não havia atingido sua cota de 

produção; uma paralisação de um turno reivindicando melhores condições de transporte dos 

trabalhadores para as minas; uma situação onde 350 mineiros pararam contra a demissão de 

                                                                                                                                                                                 

pertinente imaginar que as notícias circularam e que houve alguma forma de contágio entre essas 

experiências. 
100 

Em sua tese de doutorado, defendida no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da 

Universidade Federal de Santa Catarina, Marcia Fantin relata e analisa com minúcias os primeiros anos da 

história da COOPERMINAS. Tomamos essa tese como base para elaborar a síntese que apresentamos nesse 

tópico. 
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uma liderança dos trabalhadores e pelo cumprimento de normas de segurança. Todas essas 

mobilizações tiveram resultados positivos para os trabalhadores.  

Para nós, esses relatos mostram o início da participação operária na gestão da 

empresa, mesmo antes da sua recuperação. Nesses episódios os trabalhadores tomam parte 

nas decisões da gestão do trabalho por meio de medidas de força. Eles resistem às inúmeras 

formas de opressão e sofrimento, e reivindicam por melhores condições de trabalho e 

contra as injustiças cometidas pela empresa (como no caso das punições). Não encontramos 

nos registros históricos da época referência à formação de comissões de fábrica na CBCA 

ou em outras minas da região, mas as estratégias e as pautas adotadas nessas ocasiões 

fazem lembrar as comissões.    

Em março de 1987, cerca de 1.000 trabalhadores cruzam os braços parando toda a 

produção da CBCA. Eles protestavam contra 70 dias sem salários pagos. A partir daí os 

mineiros iniciam um plantão em frente ao escritório da empresa e depois de um tumulto 

acabam ocupando o escritório. Nesse momento a falência da empresa era certa. Os 

trabalhadores faziam vigilância nas minas para não permitir que o patrimônio fosse 

retirado.  

Depois de idas e vindas na negociação, sem nenhum resultado (nenhum acordo 

cumprido pelos patrões), os mineiros da CBCA vão à Brasília para uma primeira 

negociação de solução para a crise da empresa junto ao governo federal. Nessa caravana, 

em maio de 87, os mineiros passaram duas semanas em Brasília e saíram com um acordo 

para pagamento dos salários atrasados. Mas a empresa não cumpriu. 

A partir de junho, os mineiros acampam na linha do trem impedindo o escoamento 

de toda a produção da região para pressionar o governo a fazer a empresa cumprir o acordo. 

Ao mesmo tempo, o sindicato entra com o pedido de falência da empresa na vara Cível de 

Criciúma. A falência é decretada em 01 de julho de 1987. 

O mês de julho é marcado por violentos confrontos com a polícia em virtude do 

acampamento sobre os trilhos. Fantin (1992) relata que esses eventos deram força à 

mobilização sindical, que chegou a realizar assembléias com cerca de 10 mil pessoas, entre 

trabalhadores da CBCA, de outras mineradoras e a população local. O caso ganha grande 

visibilidade pública, dentro e fora do estado. 
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A negociação é ampliada e passa a envolver políticos, juízes, proprietários e 

mineiros. As principais propostas em debate eram a estatização da empresa (transferência 

do patrimônio para a Próspera, mineradora da região que pertencia à estatal Vale do Rio 

Doce) ou o controle dos trabalhadores via sindicato. O cenário nacional e internacional era 

pautado pela política neoliberal e a tendência era de privatizações do patrimônio público, e 

não de estatização da produção. Assim, o governo rejeita a primeira proposta e, no final de 

julho daquele ano, o sindicato se torna síndico da massa falida. 

O sindicato assume a gestão da empresa, mas não sem a resistência e o receio de 

alguns líderes, que diziam que o sindicato não poderia ter a dupla e contraditória função de 

defender a empresa e os trabalhadores simultaneamente. Os discursos da época, registrados 

por Fantin (1992), mostram que os trabalhadores lutavam pela manutenção dos postos de 

trabalho, queriam que o estado assumisse a responsabilidade pela empresa, e só aceitaram a 

gestão da massa falida pelo sindicato por falta de alternativa. 

Carvalho (2011) lembra que o sindicalismo operário uniu os trabalhadores na 

condição de assalariados, e não de produtores livres. Inseridos nessa lógica, o trabalho para 

eles é “somente” um meio de assegurar sua vida, e não um momento indispensável da 

produção. Athayde (1996) diz que a possibilidade de superação do modo de produção e dos 

princípios e valores do capital, está relacionada com a transformação de uma representação 

imaginária de assalariados, para uma representação de produtores, em toda a sua 

potencialidade. Certamente essa transformação não se dá do dia para a noite. São mais de 

200 anos de consolidação de uma cultura operária. Isso ajuda a explicar a resistência dos 

trabalhadores em assumir a gestão da empresa e as contradições inerentes a esse arranjo que 

seriam reveladas no decorrer da experiência. 

Uma primeira contradição é verificada ainda nesse momento inicial. O sindicato 

assume um papel na gestão da massa falida, mas se esquiva da responsabilidade técnica 

relacionada à gestão.  

Ele atua como um órgão mediador, se responsabilizando política e juridicamente 

pela empresa, mas contrata uma equipe de técnicos da Próspera e da Siderbrás para 

projetar, planejar, organizar e controlar o trabalho na empresa. A contratação dessa equipe 

foi viabilizada por um financiamento do governo federal a fundo perdido, conquistado a 

partir de uma segunda caravana de trabalhadores à Brasília. 
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Em setembro de 1987, a massa falida contrata cerca de 800 trabalhadores e reinicia 

as operações da empresa. A comissão de apoio técnico vai se afastando gradativamente até 

o final do ano. Começa um período de responsabilidade maior dos trabalhadores 

diretamente envolvidos, ou melhor, de algumas lideranças que despontaram no momento. 

Em dezembro daquele ano é formada a primeira comissão de mina, que se anuncia como 

um ensaio de conselho gestor, base para a criação da cooperativa.  

A ideia de criação da cooperativa ganha corpo. Os trabalhadores, junto com o 

sindicato, realizam um seminário sobre cooperativismo e visitam a empresa Walig, que 

havia passado por um processo similar pouco tempo antes no Rio Grande do Sul. Em 

outubro de 1988, é criada a COOPERMINAS e sua primeira diretoria é formada. Aí se 

inicia uma nova fase da luta pela autogestão do trabalho na empresa.  

Vale destacar que a COOPERMINAS participou ativamente da fundação da 

ANTEAG e esteve na liderança desta entidade durante boa parte da sua trajetória (mais ou 

menos até 2010, quando a ANTEAG entrou numa crise que levou ao encerramento das suas 

atividades). Também cabe assinalar a proximidade entre a COOPERMINAS e o sindicato 

ao longo de todo esse percurso. Mesmo que a formação da cooperativa tenha formalmente 

garantido certa autonomia da empresa em relação à organização sindical, os trabalhadores 

relatam que o sindicato nunca deixou de tomar parte na gestão da empresa. Ressaltamos 

ainda que a COOPERMINAS teve um papel importante na consolidação do PT no 

município de Criciuma
101

 e, como veremos, esses vínculos sociais foram determinantes 

para a história dessa luta. Por outro lado, é importante também observar que o movimento 

operário em Criciúma, até os dias de hoje, nunca mais voltou a ter a força e a efervecência 

dos anos 80. 

Nos capítulos finais desta tese vamos analisar a gestão do trabalho pelo olhar da 

atividade na COOPERMINAS. Assim pretendemos capturar o caráter contraditório das 

práticas desenvolvidas a partir dessa experiência, que se coloca diante do desafio de 

reconhecer o valor do trabalho (em sentido ampliado) e da vida, quando os imperativos 

econômicos e as relações com o estado e outras estratuturas sociais insistem em reforçar o 

valor do capital. 

 

101
 Jose Paulo Serafim foi eleito como Deputado Estadual pelo partido em 2003. O PT também conseguiu 

eleger, em 2001, Décio Goes para prefeitura do município de Criciúma.  
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Para alcançar esse nível de análise foi preciso desenvolver uma metodologia que 

parte do registro de situações concretas lançando uma reflexão situada na prática. 

Apresentamos nosso percurso metodológico a seguir. 

 

4.2.  A análise ergonômica do trabalho na COOPERMINAS 

Para nos aproximar da atividade de trabalho na COOPERMINAS e responder às 

questões de pesquisa desta tese, recorremos ao material gerado numa Análise Ergonômica 

do Trabalho (AET) realizada na empresa, no âmbito do Projeto META (Mineiros para o 

Estudo do Trabalho na Autogestão). A AET foi desenvolvida por pesquisadores do 

GPERT, com a orientação de professores do NEICT/UFF, como parte dos projetos de 

doutorado dos primeiros.  

Cabe destacar que a elaboração metodológica também foi fortemente influenciada 

pelos estudos de Lacomblez, Teiger e Vasconcelos, que propõem a utilização da AET 

combinada com a perspectiva de formação de trabalhadores num campo que os autores 

definiram como “Formação de atores em e pela análise do trabalho, para e pela ação” 

(LACOMBLEZ, TEIGER E VASCONCELOS, 2014). Além disso, aprendemos muito com 

os usos dos Encontros sobre o Trabalho (EST) realizados nas pesquisas de Borges (2006), 

Oliveira (2007), Ramminger (2009), Souza (2009), Gomes (2011) e Masson (2012), como 

formas de aplicação do dispositivo dinâmico de três polos (DD3P) proposto pela 

perspectiva ergológica. 

 

Compreender o trabalho, seus determinantes e seus resultados, é uma tarefa 

complexa, foco da atenção de várias disciplinas. Porém, nem todas as disciplinas se 

propõem a intervir neste trabalho. Compreender o trabalho para transformá-lo é um 

compromisso assumido pela ergonomia e pela perspectiva ergológica. 

A ergonomia utiliza conhecimentos oriundos de outras disciplinas, como a 

fisiologia e a psicologia, mas ela não é a simples aplicação desses conhecimentos. Para 

compreender-transformar é preciso, além do conhecimento sólido em várias disciplinas, a 

prática de uma disciplina de espírito interdisciplinar. O espírito interdisciplinar não é 

somente uma associação de técnicas, nem um diálogo entre especialistas, mas sim um 

modo particular de pensar (PACAUD, 1970 apud WISNER, 2004). Pelo seu caráter 
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integrador, a ergonomia transforma os conhecimentos oriundos de outras disciplinas. Ela 

convida as disciplinas vizinhas a produzir conhecimentos em zonas em que a prática revela 

lacunas (DANIELLOU, 2004). 

Os ergonomistas procuram soluções para os problemas que os homens e mulheres 

enfrentam no trabalho. Buscar essas soluções implica em aplicar conhecimentos produzidos 

por outras disciplinas, mas também em criar relação entre diferentes conhecimentos dando 

origem ao novo. Curie (2004, p. 25), destaca que "um conhecimento pode ser novo pela 

forma como ele reorganiza os conhecimentos antigos". 

A ergonomia tem finalidade prática. Por isso, a pesquisa em ergonomia tem como 

critério a eficácia, e não a verdade (CURIE, 2004, p. 22). Assim dizemos que a ergonomia 

não é só uma disciplina, uma área da ciência. A ergonomia é também uma arte, uma prática 

profissional (WISNER, 2004).  

Por conta dessa dupla orientação, Falzon (2007) destaca que a ergonomia deve 

construir e aplicar conhecimentos sobre o ser humano em atividade, mas também tem 

grande responsabilidade em consolidar um conjunto de conhecimentos sobre a ação 

ergonômica, ou seja, metodologias de análise e intervenção nas situações de trabalho. Esse 

conjunto de conhecimentos se consolida na metodologia da Análise Ergonômica do 

Trabalho (AET). 

Dedicaremos esse capítulo à apresentação da metodologia da AET, como sugerida 

pela bibliografia a respeito e, em seguida, como apropriada e reelaborada pelos 

pesquisadores no projeto META. Veremos que nessa apropriação e reelaboração os 

pesquisadores acrescentaram à proposta original elementos oriundos da perspectiva 

ergológica
102

.  
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Uma parte desse capítulo foi publicada anteriormente no XII Encontro Nacional de Engenharia e 

Desenvolvimento Social (XII ENEDS), pelo artigo "Análise Ergonômica do Trabalho na COOPERMINAS: 

um estudo do trabalho na autogestão", de autoria de Fernanda Araujo, Vicente Nepomuceno, Denise Alvarez 

e Marcelo Figueiredo. 
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Pressupostos fundamentais da AET 

A AET se sustenta em três pilares fundamentais: a interdisciplinaridade, a análise 

de situações reais e a participação dos trabalhadores (ABRAHÃO, 2009). Sobre o primeiro, 

a base teórica da ergonomia que apresentamos acima deixa clara a necessidade de interação 

entre diversas disciplinas. Wisner (2004) diz que a AET pode ser usada como um meio para 

identificar as fontes científicas nas quais será necessário buscar teorias, métodos e 

conhecimentos que podem permitir a resolução dos problemas. 

Para entender o trabalho é preciso observar e analisar o desenrolar da atividade nas 

situações reais, "procurando identificar o que muda e faz o trabalhador tomar micro-

decisões a fim de resolver os pequenos mas recorrentes problemas do cotidiano da 

produção" (ASSUNÇÃO e LIMA, 2003, p. 4). A prática da ergonomia é fortemente 

situada, sua ação ocorre num contexto singular, com problemas reais, em tempo real, que 

geram especificidades para cada ação empreendida (DANIELLOU e BEGUIN, 2007). Isto 

fundamenta o segundo pilar da AET. 

Buscamos compreender como os trabalhadores constroem e resolvem os 

problemas que se apresentam nas situações reais de trabalho. Estamos tentando desvendar a 

experiência prática do trabalho, que não se deixa apreender facilmente. Athayde (1996) diz 

que enquanto objeto de pesquisa, a atividade possui características originais:  

 ela não é dada, mas constituída/reconstituída com os sujeitos envolvidos no 

trabalho; 

 não pode ser apreendida diretamente. É no diálogo e pela confrontação dos 

pontos de vista que se constrói pouco-a-pouco a representação (a posteriori) da 

atividade e dos processos subjacentes a ela, bem como de suas consequências; 

 configura-se como um processo e não como um objeto estabilizado. 

 

Para compreender o trabalho dessa forma foi necessário "desenvolver uma 

metodologia científica que assegura a participação efetiva dos trabalhadores em todos os 

momentos da intervenção" (DANIELLOU, 2004, p. XI). Ainda assim, é importante afirmar 

que a complexidade da atividade humana nunca será plenamente revelada. Como dissemos, 

em certa medida, a atividade é e sempre será um enigma. Parte da experiência prática se 

ancora no corpo. A linguagem não é suficiente para expressar a experiência.  
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A ergonomia desenvolveu métodos e técnicas capazes de revelar uma parte dessa 

experiência, mas essa revelação sempre será incompleta. A esse respeito, Daniellou aponta 

um paradoxo que ajuda a esclarecer o quão ousado é o desafio a que ela se propõe:  

 

colocada em palavras, uma atividade não teria, desde já, transformado-se 

em uma descrição formal, logo, em uma tarefa? Se se é capaz de falar ou 

de se descrever (ou escrever) uma atividade, não haveria aí uma 'traíção' 

do princípio de que o trabalho formal, prescrito, não esgota o trabalho 

real? (DANIELLOU, 2004, p. XIII) 

 

Considerando esse paradoxo, assinalamos que a AET, para além de um dispositivo 

para análise de uma atividade, é uma atividade em si mesma. Ou seja, por meio dela, não 

captamos uma atividade realizada em outro tempo e espaço, mas sim reelaboramos a 

atividade junto com os operadores no momento do diálogo. Como disse Athayde (1996), a 

atividade não é um dado a ser coletado, ela é constituída/reconstituída a cada momento com 

e pelos sujeitos envolvidos no trabalho. Veremos em diversas passagens dos capítulos que 

se seguem que os trabalhadores transformam sua atividade no decorrer dos diálogos, 

mostrando que ali eles estão também em atividade. O resultado desse estudo não é, 

portanto, uma revelação da verdade sobre a atividade dos operadores, mas sim uma 

sistematização de como ela se manifestou nos diálogos e ações circunscritos no âmbito 

dessa pesquisa, com todas as suas possibilidades e limites. 

 

Resgatamos adiante as etapas da AET, que diversos autores nomeiam com 

algumas diferenças (GUERIN et al., 2001; VIDAL, 2003; ABRAHÃO et al., 2009, 

DANIELLOU, 2004; DANIELLOU e BEGUIN, 2007; WISNER, 1994). Em nossa síntese 

apresentamos as cinco etapas que se seguem: 

1. Análise da demanda: os problemas enfrentados pela organização são 

analisados pelo olhar da atividade e, por meio de uma negociação com a 

empresa e com os trabalhadores, é definido um problema que será o foco da 

ação ergonômica. 

2. Análise do funcionamento global: a organização é estudada como um todo 

para que se possa definir uma situação de trabalho sobre a qual se aprofundará 

o estudo. 
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3. Análise da tarefa e primeira aproximação da atividade: aproximação da 

situação de trabalho crítica, elaborando uma primeira explicação para os 

problemas na forma de um pré-diagnóstico a ser validado nas etapas 

seguintes. 

4. Análise da atividade: por meio de observações sistemáticas e diálogo com os 

operadores (verbalizações) é realizada uma maior aproximação da atividade, 

necessária para conclusão do diagnóstico do problema e proposição de 

mudanças. 

5. Recomendações: apresentação (aos trabalhadores e demandantes) dos 

resultados dos levantamentos e análises, acompanhados de sugestões de 

mudanças. 

Esses passos não são fases sequenciais estritas, que se iniciam uma após a outra, e 

que dependem do término de uma para o início da outra. Ao contrário, estas etapas se 

fundem umas nas outras, sendo comum, por exemplo, numa etapa avançada como as 

observações sistemáticas retornar à investigação do funcionamento global da empresa, pois 

algo novo, que não havia sido mapeado anteriormente, se mostrou importante 

(DANIELLOU e BEGUIN, 2007; GUÉRIN et al, 2001). No caso do projeto META, por 

exemplo, realizamos as etapas 4 e 5 juntas, combinando a análise da atividade com a 

formulação das recomendações. 

A seguir, apresentaremos a forma como as etapas da AET foram desenvolvidas no 

projeto META, destacando os resultados de cada uma delas. Esclarecemos inicialmente que 

a AET na COOPERMINAS foi feita com 5 visitas à empresa, cada uma com duração de 

uma semana. Cada visita gerou um relatório correspondente às etapas da AET apresentadas 

acima (a exceção das visitas 4 e 5, que geraram um único relatório contemplando as duas 

etapas finais da AET).  
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4.2.1. Análise da Demanda 

A demanda é entendida como o problema foco do estudo. Este problema não 

chega pronto para o ergonomista. É necessário que ele seja construído no diálogo com as 

diversas partes da organização. Deve-se escutar diversos interlocutores para reconstituir os 

diferentes pontos de vista sobre os problemas apresentados (GUERIN et al., 2001). 

O diálogo com os interlocutores tem um duplo objetivo: enriquecer a análise dos 

problemas e construir um espaço para a intervenção. Uma combinação de demandas 

conduz o ergonomista a um determinado posto de trabalho, entretanto o conjunto de suas 

análises estará sob a tensão entre essas demandas e as possibilidades de ação, que devem 

ser reavaliadas permanentemente (DANIELLOU, 2004).  

A partir de uma hierarquização e classificação dos diferentes problemas 

apresentados, o ergonomista reformula a demanda inicial, tentando contemplar a 

diversidade de desafios colocados pelos diversos interlocutores. A reformulação é também 

uma negociação com os atores que podem autorizar e decidir pela intervenção dentro da 

empresa. O resultado desta negociação deve ser expresso na forma de um contrato escrito 

(DANIELLOU e BEGUIN, 2007). 

Essa expressão de acordo em um documento formal é a materialização de um 

compromisso, pois, como afirma Wisner (1994), firmar um contrato é o início da tensão 

entre os objetivos a atingir, os critérios de sucesso e o tempo e os recursos disponíveis. Essa 

tensão vai exigir soluções metodológicas originais.  

Nesta fase inicial da análise da demanda, o problema é definido com certa 

precisão, no entanto, ele continua a ser refinado ao longo de todo o percurso da intervenção 

ergonômica (DANIELLOU e BEGUIN, 2007). Em certos casos, os ergonomistas precisam 

instaurar estruturas dentro da organização estudada para a pilotagem política e técnica da 

intervenção. Não há, entretanto, uma configuração a priori de como deve ser essa estrutura 

(DANIELLOU e BEGUIN, 2007). 

 

* * * 
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Na primeira visita à COOPERMINAS, em março de 2014, realizamos a análise da 

demanda entrevistando um total de 22 trabalhadores de diferentes setores e funções
103

 

interrogando-os sobre os problemas que afetavam seu cotidiano de trabalho, suas possíveis 

causas e consequências, bem como possíveis soluções. As perguntas guiadoras da 

entrevista eram: Que problemas você enfrenta para realização do seu trabalho na 

COOPERMINAS? Por que você acha que esse problema existe / acontece (causas)? Por 

que você acha que isso é um problema? Ou, o que esse problema gera de outros problemas? 

(consequências) 

Os problemas levantados eram de diversas naturezas. A partir das relações entre 

causas e conseqüências apontadas, elaboramos uma árvore de problemas. Chamamos de 

“raízes” dessa árvore cinco conjuntos de problemas que descrevemos a seguir. 

O primeiro conjunto de problemas estava relacionado com a “falta de pessoal na 

produção". Diferentes fatores levavam a esse problema, entre eles: “muitas pessoas 

afastadas”, “má distribuição de pessoas entre os setores”, “muitas pessoas com idade 

avançada” e “falta de informação sobre quem está fazendo o que”
104

. 

Na segunda raiz da nossa árvore se situavam quest es relacionadas   “baixa 

disponibilidade de máquinas” ou “máquinas operando abaixo da sua capacidade”. Entre 

as causas diretas ou indiretas desses problemas estavam: “falta de máquinas”, “máquinas 

velhas”, “demora no conserto das máquinas”, “falta de peças de reposição”, “compra de 

peças de baixa qualidade”, “equipamentos funcionam na gambiarra”, “equipamentos 

quebram com frequência”, “falta de manutenção preventiva”, “utilização inadequada dos 

equipamentos”, “manutenção inadequada”. 

Entre essas duas primeiras raízes havia um "tronco" que se referia a problemas 

relacionados a "gestão de pessoas", como: “falta de uma política de qualificação de 

pessoal”, “problemas na seleção de pessoal”, a existência de “trabalhadores 

desmotivados” e "RH restrito às funções de DP" (departamento de pessoal). 
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 Equipe técnica (engenharia), operadores de produção, SESMT, setor de compras, direção, beneficiamento, 

recursos humanos, financeiro, conselho fiscal, almoxarifado, encarregados de mecânica e elétrica, topógrafo, 

setor ambiental. 
104

 Buscamos registrar na árvore os problemas como eles foram expressos pelos trabalhadores entrevistados. 

Assim eles aparecem também nesse texto. 
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A “falta de material de consumo” e a “baixa disponibilidade de ferramentas” eram 

outras duas raízes, ambas relacionadas com dificuldades na gestão financeira da empresa e 

no planejamento e organização para utilização dos recursos. Ao longo do projeto, esses 

problemas ganharam pouco destaque. 

Uma última raiz apresentava o problema de “atrasos na produção”, que 

certamente tem relação com quase todos os problemas abordados até aqui, acrescentando a 

eles um fator que se designou por “planejamento e controle da produção (PCP) 

inadequados”. 

No topo da árvore, como resultado do encontro dessas raízes, identificamos dois 

efeitos principais do conjunto de problemas que foram relatados nas entrevistas: "a 

dificuldade de manter o patamar de produção regular em 4.500 ton/dia" e o "alto custo 

operacional". O primeiro foi mais recorrente nas entrevistas e pareceu ter mais conexões 

com os demais problemas relatados. Por isso elegemos como demanda inicial do estudo: 

contribuir com a solução do problema "dificuldade de manter o patamar de produção 

regular em 4.500 ton/dia". Essa escolha foi consensuada com a direção da empresa e com a 

equipe técnica numa reunião ao final da primeira visita. 

 



146 

 

 

 

Figura 4: Representação simplificada da árvore de problemas
105

 

 

Essa forma de construir, ou instruir, a demanda, a partir da confrontação entre 

diferentes pontos de vista e em diálogo com as instâncias de decisão na empresa, foi 

fundamental para comprometer e implicar um conjunto amplo de trabalhadores no processo 

de pesquisa e intervenção. Eles se viam no problema foco do estudo uma vez que 

percebiam a relação deste com seus problemas cotidianos.  

Ela também permitiu esclarecer que os problemas não são isolados e não são uni 

causais. Colocou-se em debate a recorrente prática / atitude de culpabilização dos 

indivíduos, atribuindo a eles "erros" ou "falhas" que se supõem grandes responsáveis pelos 

problemas. Esse debate foi retomado e reforçado ao longo de todo o projeto. 

É importante ressaltar que os problemas ali expressos foram revelados pela 

percepção de cada um dos entrevistados. Há opiniões divergentes entre os diversos setores 

e trabalhadores. Buscamos representar na árvore todos os problemas relatados por entender 

que se alguém percebe aquilo como um problema, isso já é um problema. Nesse momento 

não consideramos necessário buscar dados para descrever objetivamente os problemas. Não 

 

105
 A representação original da árvore, com a sistematização de todos os problemas levantados, encontra-se 

no anexo 1 dessa tese. 
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nos preocupamos com qualquer forma de mensuração ou "comprovação" de um problema 

ou situação problema. 

Nas etapas seguintes da AET, buscamos enriquecer a análise a partir de dados e de 

debates com esses e outros trabalhadores. Novos olhares puderam ser confrontados (não no 

sentido de colocados em oposição, mas no sentido de colocados em debate) com o que foi 

expresso nessas entrevistas iniciais, permitindo atualizações da análise da demanda. 

Ao final da primeira visita, na referida reunião com a direção e a equipe técnica, 

deixamos como tarefa para a COOPERMINAS definir um grupo de trabalhadores da 

empresa que iria trabalhar no projeto junto com os pesquisadores, conforme sugeriu nossa 

revisão bibliográfica (DANIELLOU e BEGUIN, 2007). Chamamos esse grupo de “grupo 

piloto”. O grupo piloto foi composto por 3 encarregados de preparação, 2 engenheiros 

(elétrico e mecânico), 1 mecânico de rocha e 1 diretor da empresa
106

, que tiveram diferentes 

graus de envolvimento ao longo do projeto. A partir da segunda visita, esse grupo 

acompanhou em tempo quase integral os passos seguintes do projeto. 

Ao longo da AET, em paralelo à pesquisa e à intervenção nas situações de 

trabalho, realizamos atividades de formação com esse grupo no sentido de permitir que eles 

se apropriassem da metodologia proposta. Nessas atividades de formação buscamos 

evidenciar o caráter sócio-técnico das transformações pretendidas recheando os debates de 

conteúdo polítco. 

Por fim, vale destacar, que conforme sugeriu Wisner (1994), estabelecemos com a 

COOPERMINAS um termo de cooperação por escrito, onde esclarecemos os objetivos e as 

etapas do projeto, bem como os compromissos assumidos por cada uma das partes
107

.  

 

4.2.2. Análise do funcionamento global  

A análise da demanda e a análise do funcionamento global podem ser 

considerados momentos de familiarização do ergonomista com a empresa, com seus 

sistemas de produção, seus critérios de funcionamento. É necessário que o ergonomista 

 

106
 Ao longo do projeto o mecânico de rocha passou a assumir um cargo de auxiliar no planejamento e 

controle da produção, fruto, entre outras coisas, da atuação dele no projeto. No entanto, no final de 2014, 

tanto ele quanto o diretor que fazia parte do grupo, faleceram em episódios trágicos, representando perdas 

importantíssimas para a empresa e para o projeto. 
107 Ver anexo 2. 
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identifique, antes da análise da atividade, as redes de constrangimentos, as exigências e as 

margens de manobra para a transformação para melhor planejar e dimensionar a ação 

ergonômica (DANIELLOU e BEGUIN, 2007; GUERIN et. al, 2001).  

Nesta fase deve-se conhecer: o mercado no qual a organização atua, seus 

processos de negócios e processos de produção num nível mais macro, a população de 

trabalhadores, a estrutura organizacional, dados epidemiológicos, alguns aspectos legais 

que a determinam, etc.  

A coleta de dados é direcionada pela demanda elaborada anteriormente e a análise 

deles deve permitir a escolha de uma situação, chamada de crítica, a ser investigada com 

mais profundidade. A transformação dessa situação de trabalho deve ter impacto 

significativo na solução do problema definido como demanda. 

 

* * * 

 

Realizamos na segunda visita a COOPERMINAS, em maio de 2014, junto com o 

grupo piloto, um amplo levantamento de dados sobre o funcionamento global da empresa. 

O levantamento abarcou questões relativas à história e às estratégias de atuação da 

COOPERMINAS, ao mercado no qual ela se insere, à organização do trabalho na empresa, 

aos aspectos da gestão de pessoas e aspectos legais, à saúde e segurança dos trabalhadores 

e, por fim, com grande ênfase nos aspectos da produção. Trazemos para essa tese os 

resultados dessa etapa da AET que se referem especificamente a este último aspecto. 

As atividades de extração de carvão na COOPERMINAS são organizadas em 

quatro turnos de trabalho. São dois turnos para as atividades de preparação (T1 e T3) e 

outros dois para o que eles chamam de produção (T2 e T4). As atividades de preparação 

compreendem o escoramento do teto, a perfuração das frentes, o carregamento e a 

detonação, e ocorrem entre 00h10min e 07h22min (T1) e depois entre 13h10min e 

20h22min (T3). Nos turnos da produção são realizadas a limpeza das rafas
108

 e o 

escoamento da produção, entre 07h00min e 14h12min (T2) e entre 20h00min e 13h12min 

 

108
 Rafa é o nome que se dá ao montante de carvão que se solta das rochas em uma galeria a cada detonação. 

É uma unidade de medida muito utiliza para o planejamento e controle da produção nas minas de carvão. 
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(T4)
109

. Portanto, a mina opera 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira. A seguir 

apresentamos um esquema simplificado do processo de extratação de carvão na empresa. 

 

 

Figura 5: Esquema simplificado do processo de extração de carvão na COOPERMINAS 

 

As operações que compõem esse processo são descritas a seguir. 

I) Escoramento do teto: uma dupla composta por um furador de teto e seu 

ajudante realiza essa operação utilizando um martelo pneumático (BBD). 

Eles se aproximam das frentes das galerias onde os tetos ainda não foram 

escorados, retiram algumas pedras soltas no teto (o que chamam de 

abatimento de choco), escolhem as posições dos furos e iniciam a 

operação, que consiste basicamente na perfuração do teto e colocação de 

parafusos (de 1,5 cm de diâmetro e 1,80 m de comprimento). São utilizados 

cerca de 10 parafusos para cada rafa retirada. 

II) Perfuração da frente: a perfuração da parede frontal de cada galeria ou 

travessa é feita por um operador que pilota uma máquina perfuratriz (PF). 

 

109
 O horário de término de um turno não coincide com o horário de início do seguinte, pois deixa-se uma 

folga que corresponde (aproximadamente) ao tempo necessário para o deslocamento da entrada da mina até a 

frente de serviço. As 7 horas e 12 minutos relativas a cada turno de trabalho, se multiplicas por 5 dias úteis de 

cada semana, resultam na soma de 36 horas de jornada semanal de trabalho, definidas como limite legal para 

o trabalho no subsolo. 

Escoramento 
do teto

Perfuração 
da frente

Limpeza das 
rafas

Carregamen-
to

Detonação

Escoamento 
da produção
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Nesses furos serão introduzidos os explosivos na próxima etapa do 

processo. A angulação dos furos e sua profundidade são importantes 

parâmetros que podem facilitar ou dificultar a limpeza das rafas. Se os 

furos forem bem feitos (com angulação e profundidade adequadas) é 

provável que o carvão vá se espalhar mais após a detonação, o que facilita 

a limpeza das rafas. Ao contrário, se os furos não ficarem bons, o resultado 

será o que os mineiros chamam de "rafa socada", que dificulta a limpeza. A 

qualidade dessa operação também influencia na regularidade da lapa
110

. 

Uma furação de frente inadequada pode deixar “saltos” na lapa que vão 

atrapalhar o trabalho dos operadores que realizam a limpeza. Além disso, a 

perfuração das frentes vai guiar a abertura dos túneis, garantindo que estão 

sendo escavados na direção certa e com as dimensões adequadas. 

III) Carregamento: após a abertura dos furos nas paredes frontais das galerias, 

os blasters (título do operador que ocupa essa função) entram em cena para 

carregar os furos com material explosivo (dinamites de diferentes 

dimensões). 

IV) Detonação: atualmente na COOPERMINAS, com o sistema de turnos 

alternados (um para preparação e outro para a produção) as detonações não 

são feitas imediatamente após o carregamento. Os blasters carregam todas 

as galerias do painel ao longo do turno de preparação acompanhando o 

trabalho dos operadores de PF, mas aguardam o final do turno para fazer 

todas as detonações de uma vez. Assim, quando as detonações são feitas 

não há quase ninguém no subsolo, e quando a próxima equipe chega ao 

painel já deu tempo para a poeira baixar. 

V) Limpeza das rafas: utiliza-se um mini-trator elétrico (MT) para buscar o 

carvão desprendido da rocha pela detonação no fundo das galerias e levá-lo 

até as correias que irão transportá-lo para fora da mina. O trabalhador que 

opera a MT conta com a ajuda de um cabista – uma pessoa que guia o cabo 

elétrico que abastece a máquina. 

 

110 
Chama-se de lapa o piso, ou o chão, das galerias.  
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Levantamos um conjunto amplo de dados sobre cada uma dessas etapas do 

processo, bem como sobre os demais aspectos citados acima, e confrontamos essas 

informações com a árvore de problemas. Essa confrontação permitiu aprofundar a análise 

sobre as causas que levavam à dificuldade de manter o patamar de produção regular em 

4.500 ton/dia. Percebemos, por exemplo, que com relação à raiz que chamamos de "falta de 

pessoal na produção", existia de fato um grave problema por conta do grande número de 

trabalhadores afastados, em especial nas funções de furador de teto e operador de MT. 

Sobre a raiz da árvore que tratava das questões relacionadas às "máquinas operando abaixo 

da sua capacidade”, verificamos que as MTs com frequência produziam 6 ou 7 rafas por 

turno, mas no período analisado atingiram uma média de apenas 5,15. Ou seja, parece que 

algumas dessas máquinas poderiam de fato produzir mais. Nossos dados também 

mostravam que, considerando essa média de produção e o número de MTs disponíveis, a 

etapa do processo chamada de limpeza das rafas não era capaz de gerar as 4.500 ton/dia 

almejada pela COOPERMINAS. 

Assim, definimos como situação crítica, a ser estudada no nível da atividade, a 

operação da MT. Cabe observar, que a escolha dessa situação crítica permite colocar em 

evidência que as questões da produção não são dissociadas das questões relativas à saúde e 

segurança dos trabalhadores. O grande desafio do projeto META seria melhorar a situação 

de trabalho na dos operadores de MT na limpeza das rafas, contribuindo ao mesmo tempo 

com a saúde e segurança dos trabalhadores e com o aumento da produção. 

Outros problemas relatados na primeira visita também foram melhor analisados a 

partir dos dados e poderiam ser escolhidos como situações críticas. As questões relativas à 

"gestão de pessoas" saltavam aos olhos. Por exemplo, identificamos uma grande 

discrepância entre as informações disponíveis no banco de dados do departamento de 

pessoal a respeito dos trabalhadores e suas funções e o organograma construído no diálogo 

com a equipe técnica (apresentado acima). Ou seja, a alocação formal dos cargos e funções 

não correspondia à alocação efetiva realizada na organização da produção.  

 A “falta de uma política de qualificação de pessoal”, os “problemas na seleção 

de pessoal” e a existência de “trabalhadores desmotivados” também eram problemas que 

mereciam atenção, tanto por seus impactos na produção quanto na saúde e segurança. No 

entanto, como não existia na empresa um setor responsável por essa gestão, entendemos 
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que, começar por esse ponto nos deixaria sem rumo. Acreditamos que, por sua relação com 

os demais problemas da árvore, essa questão emergiria de uma forma ou de outra no 

decorrer do projeto. Foi o que aconteceu, conforme veremos adiante. 

Por fim, vale destacar que a análise do funcionamento global revelou uma parte da 

realidade da empresa naquele momento. Muitas coisas mudaram ao longo do projeto, seja 

no que concerne à organização do processo produtivo, a estrutura organizacional, aos 

problemas de RH etc. Essa análise foi atualizada algumas vezes e não existe (e nem teria 

como existir) uma sistematização final do funcionamento global, pois ele está sempre em 

transição. 

 

4.2.3. Análise da tarefa e primeira aproximação da atividade 

Numa primeira aproximação da situação de trabalho considerada crítica, o 

ergonomista pretende levantar aspectos do processo técnico e da tarefa que orienta a 

atividade naquele posto. Busca-se conhecer os equipamentos e ferramentas 

disponibilizados, o ambiente e as condições de trabalho, a organização das equipes de 

trabalho, os objetivos e metas, as formas de controle do trabalho, os constrangimentos 

temporais etc. Ainda nessa etapa é possível ir além da compreensão da tarefa e já levantar 

alguns aspectos da atividade. Vale observar as variabilidades da produção e como os 

operadores reagem a elas. 

Essas informações podem ser levantadas por meio de entrevistas (mais ou menos) 

estruturadas com os trabalhadores, pela análise de documentos técnicos e gerais da empresa 

e por observações abertas da atividade. Esta busca pode ser exaustiva. O ergonomista pode 

considerar essa etapa concluída quando se sentir capaz de dialogar fluentemente com os 

operadores do setor e quando conseguir enunciar um pré-diagnóstico. 

O pré-diagnóstico é um primeiro modelo formalizado pelo ergonomista. Ele 

explicita as relações entre os determinantes da atividade, suas características, resultados e 

efeitos. Este modelo deve ser operante, ou seja, ele não precisa descrever todas as 

características da atividade, mas sim aquelas que expressam as variáveis chaves para 

transformar a demanda apresentada. Dito de outra forma, este modelo apresenta as causas 

do problema que se quer resolver (GUERIN et. al, 2001). 
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* * * 

 

Em agosto de 2014, numa terceira visita a COOPERMINAS, foram realizadas as 

primeiras aproximações da atividade de trabalho na situação crítica. A partir de roteiros de 

entrevista previamente elaborados pelos pesquisadores e adequados no diálogo com o 

grupo piloto, entrevistamos 3 operadores de MT, 1 encarregado de produção, 2 mecânicos 

de máquina, 1 encarregado da mecânica, o engenheiro mecânico, o enfermeiro e o 

supervisor de produção. Além das entrevistas, realizamos ainda observações da atividade 

de limpeza das rafas no subsolo, também guiadas por roteiros. 

As entrevistas buscavam compreender a atividade de cada um desses trabalhadores 

com questões como: O que você faz no seu dia de trabalho? Como você faz? Em que 

situações é preciso fazer diferente? Como o seu trabalho impacta na sua saúde e na 

produção da empresa? 

Essa imersão nos permitiu identificar elementos do trabalho prescrito e do trabalho 

real, algumas variabilidades e estratégias de regulação, bem como algumas de suas 

consequências para a produção e para a saúde dos trabalhadores. Como vimos, a atividade é 

sempre enigmática e nunca será inteiramente desvendada. De qualquer forma, conseguimos 

sistematizar um conjunto de informações importantes sobre a operação da MT que foi 

organizado nos seguintes tópicos: a máquina; a correia; o espaço; a rotina, operação, 

normas e instruções de trabalho; o trabalhador; a avaliação do trabalho; as equipes de 

trabalho. 

Essa primeira aproximação da atividade nos permitiu formular um pré-diagnóstico 

da situação estudada. O pré-diagnóstico consistia em um conjunto de hipóteses que 

justificavam (sempre parcialmente, mas podemos dizer que significativamente, ao menos 

no que diz respeito à limpeza das rafas) a dificuldade de manter o patamar de produção 

regular em 4.500 ton/dia. As hipóteses foram sistematizadas em quatro grupos que faziam 

referência: (1) às características e condições das máquinas; (2) à saúde e segurança dos 

trabalhadores; (3) à dinâmica das equipes de trabalho; e (4) ao planejamento, controle e 

avaliação do trabalho.  

No quadro a seguir apresentamos as questões levantadas para cada um desses 

temas. 
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Características e condições das máquinas 

 Os operadores relatam que a máquina nunca (ou quase nunca) vai estar 100%. Parece que 

algumas vezes trabalhar com a máquina fora das condições ideais pode estar gerando mais 

despesa do que lucro para a empresa. Até onde vale a pena continuar trabalhando com a 

máquina ruim? Em que momento ao invés de dar lucro vai dar custo? 

 A forma de operar a máquina pode desgastar mais ou menos o equipamento. Que práticas 

podem reduzir a frequência de quebras/falhas? Que práticas aumentam a frequência de 

quebras e devem ser evitadas?  

 A falta de manutenção preventiva contribui para as quebras / falhas nas máquinas, que levam 

a interrupções do trabalho ou operação inadequada do equipamento. É possível identificar 

alguns elementos que devem compor um procedimento mínimo de manutenção preventiva? 

Seja procedimento a serem realizados pela equipe de mecânica, seja para ser realizados pelos 

próprios operadores.  

Saúde e segurança dos trabalhadores 

 Para fazer menos viagens os operadores devem encher bastante a concha da MT. Mas uma 

das principais causas de acidentes com os operadores é a queda de material da concha em 

cima do operador. Qual o limite de carga da concha da MT? Varia de acordo com as 

condições da lapa? Como evitar acidentes por conta de material que cai da concha? 

 Parece que muitos operadores sofrem de problemas de coluna, que podem estar relacionados 

com a operação da MT. Como reduzir os “maus tratos”   coluna dos operadores? 

 Parece que as condições ou o próprio projeto da máquina podem levar os operadores a 

sentirem desconfortos, ocasionando vômitos e/ou desmaios. Como reduzir esses efeitos do 

trabalho? 

 A operação da MT também pode gerar acidentes envolvendo outros trabalhadores - 

atropelamentos, pedra que voa no cabista/caudeiro, entre outros. Como evitar esse tipo de 

acidente? 

Equipes de trabalho 

 São frequentes as alterações na composição das equipes de trabalho envolvidas na atividade 

de limpeza das rafas (falta caudeiro, mecânico vira operador, supervisor vira cabista etc). 

Essas alterações podem influenciar na produtividade e na saúde e segurança dos 

trabalhadores. As constantes mudanças nas equipes de trabalho trazem que tipos de 

dificuldades na produção e saúde dos trabalhadores? Como evitar a desestruturação das 

equipes? 

 Além disso, dentro da mesma equipe, verificamos que existe uma prática de rodízio de 

funções, que pode permitir ao operador descansar e se recuperar para continuar o trabalho, 

mas que frequentemente gera prejuízos para a produção. De que forma o rodízio de funções 

pode ser planejado para permitir o descanso e preservação da saúde dos operadores, sem 

prejudicar a produção? 

Planejamento, controle e avaliação do trabalho 

 A prática de fazer estoque algumas vezes é utilizada pelos trabalhadores para liberar as 
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galerias e permitir o avançamento da preparação, quando não há tempo de levar o material até 

a correia ou quando esta está parada. No entanto, parece que algumas vezes essa prática é mal 

utilizada. Quando vale a pena estocar? 

 A atividade de planejamento da produção (distribuição das pessoas e recursos no tempo e no 

espaço) é atribuição do supervisor e dos encarregados de produção. No entanto, ao longo do 

turno, existe necessidade de replanejamento. Dependendo das condições da máquina, das 

condições da lapa e de outros determinantes o trabalho pode demorar mais ou menos tempo 

do que o inicialmente previsto. Os operadores tem um papel importante no monitoramento da 

ação e no seu replanejamento. Como o operador pode contribuir com o planejamento? Como 

definir e seguir prioridades? 

 Hoje os operadores de MT são avaliados pelo número de rafas limpas por turno. Parece que 

essa forma de avaliação tem levado os operadores a priorizar galerias não prioritárias, não 

priorizar galerias prioritárias, não limpar a galeria mestre, as quadrações ou não limpar bem o 

final das rafas. Além disso, destacamos que essa forma de avaliação não mede de fato o 

quanto se tirou de carvão. É possível estabelecer formas e critérios de controle e avaliação do 

trabalho mais adequados? É possível considerar as diferentes condições da lapa, da máquina 

e das rafas? 

 

O pré-diagnóstico precisaria ainda ser validado pelos operadores de MT, no que 

consistiria a próxima etapa da AET. 

Conforme destacaram Daniellou e Beguin (2007), terminamos essa etapa nos 

sentindo capazes de dialogar com os operadores de MT, o que seria fundamental para a 

próxima etapa, descrita a seguir. 

 

4.2.4. Análise da atividade e recomendações 

As observações sistemáticas e as verbalizações têm como objetivo validar e 

enriquecer junto com os operadores o modelo definido pelo ergonomista no seu pré-

diagnostico a partir de uma imersão aprofundada na atividade de trabalho. O levantamento 

de novos dados e informações serve para corrigir e comprovar o modelo, favorecendo a 

argumentação e abrindo espaço para a transformação dentro da organização estudada. 

Segundo alguns autores (ABRAHÃO, 2009; GUÉRIN et al, 2001), esta é a etapa 

essencial do trabalho de um ergonomista, pois é o momento de maior aproximação da 

atividade de trabalho. As técnicas utilizadas nesta etapa dizem respeito à observação dos 

comportamentos e a explicitação dos seus determinantes (WISNER, 1994). 

Um plano de observações é elaborado para garantir a sistematização das diversas 

dimensões da ação: os gestos, as posturas, os deslocamentos, as comunicações, os tempos 
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etc. E como a atividade não pode ser reduzida ao que é observável, as observações são 

seguidas de verbalizações. Os operadores são autoconfrontados com uma descrição verbal, 

escrita ou audiovisual do seu trabalho a partir das observações. Eles são levados a refletir 

sobre como realizaram aquela ação e por que agiram daquela forma. Surgem daí novas 

explicações (a posteriori) sobre seus comportamentos, que não raro surpreendem tanto os 

ergonomistas, quanto os próprios operadores. A autoconfrontação é um momento de 

reflexão sobre a ação, onde o trabalhador tem a oportunidade de tomar consciência dos seus 

atos e de entender que suas opções foram fruto de uma dinâmica de acoplamento entre ele e 

a situação. Busca-se uma compreensão da ação que considere-a como fruto da mobilização 

simultânea da cognição, da percepção e da ação.  

Aqui, mais uma vez, cabe ao ergonomista avaliar o quão exaustivo deve ser esse 

esforço. Como dissemos, a atividade é sempre singular e sua compreensão sempre 

inacabada.  

 

A precisão e o peso dos métodos devem ser escolhidos considerando as 

necessidades da ação. O diagnóstico não terá efeito principalmente por 

seu valor de verdade, mas pelas novas perspectivas que ele oferece à ação 

coletiva. É completamente inútil o ergonomista lançar-se a uma 

demonstração exaustiva de seu diagnóstico se algumas constatações 

simples são suficientes para obter uma validação razoável e conseguir a 

adesão dos responsáveis. (DANIELLOU e BEGUIN, 2007, p.296) 

 

Esta etapa se conclui com a confirmação de um diagnóstico que explica (sempre 

parcialmente) as causas do problema eleito como demanda. A elaboração desse diagnóstico 

já é o início da transformação, pois a demanda colocada inicialmente expressa uma 

representação do trabalho limitada que não possibilita aos atores sociais transformarem as 

dificuldades encontradas. Após está análise é restituída aos atores uma nova interpretação 

das dificuldades encontradas, o que transforma suas formas de representação (que mesmo 

assim continuarão sempre limitadas), fornecendo pistas para a transformação 

(DANIELLOU, 2004).  

Assunção e Lima (2003, p. 6) dizem que a eficácia da AET consiste em "criar um 

espaço para ampliar a regulação individual e coletiva da atividade e da carga de trabalho 

a ela associada". Ao longo do processo percorrido até aqui esse espaço é criado e ampliado 

permitindo essa regulação. Por isso dizemos que, apesar da importância da etapa seguinte, 
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as transformações não decorrem somente das recomendações, mas sim desse longo 

processo de diálogo e negociação para e pela ação ergonômica. 

As recomendações devem ser orientadas para a resolução do problema encontrado. 

Essas recomendações são fruto de uma negociação entre ergonomistas e as diversas partes 

da organização envolvidas com o problema. Daniellou (2004, p. IX) diz que "intervir é 

participar na construção de compromissos, na criação de margens de manobra, na 

elaboração da mudança". 

Falzon (2007) diferencia duas possíveis posturas a serem assumidas pelo 

ergonomista. Ele chama de postura colaborativa quando o profissional-pesquisador não se 

coloca numa posição de propor soluções. O ergonomista é visto como aquele que traz os 

resultados da análise da atividade e como facilitador para a construção de uma solução 

pelos atores da situação. O autor diferencia essa postura de outra que ele chama de postura 

de especialista, quando um conjunto de saberes ergonômicos permite que o profissional-

pesquisador proponha soluções. Para nós, essas duas posturas podem e devem ser 

combinadas. É isso que caracteriza a negociação. O ergonomista deve reunir diferentes 

pontos de vista sobre a análise da atividade e as possíveis soluções dos problemas 

levantados, sem deixar de se posicionar. 

Por fim, sobre o caráter e os limites das recomendações ergonômicas, apontamos 

uma divergência entre os ergonomistas franceses. Para Wisner (2004, p. 44) “os resultados 

da AET podem servir para encontrar soluções ligadas aos dispositivos técnicos e, 

provavelmente, à organização do trabalho, no sentido restrito da expressão”. 

Há na análise de Wisner uma arbitrariedade, quanto aos limites e domínios da 

disciplina.  

 

Vejo com certas reticências a inclusão dentro da ergonomia de atividades 

vizinhas como, por exemplo, a organização do trabalho e a formação, 

como faz a macroergonomia. Prefiro manter uma posição diferente 

quando o papel das ciências do homem coletivo predomina nas análises e, 

sobretudo, nas soluções propostas. (WISNER, 2004, p.51) 

 

Nesses casos, para preservar a identidade da ergonomia, Wisner propõe que a AET 

seja utilizada junto com outras abordagens convergentes do trabalho.  

Contrariando essa visão, Daniellou e Beguin (2007) argumentam que restringir o 

escopo da ergonomia dificulta a transformação do trabalho. Para os autores, se a ação 
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ergonômica se limitar aos dispositivos técnicos, é provável que as melhorias 

temporariamente conseguidas sejam questionadas pelas variações futuras.  

Cabe ainda mencionar, que se a AET influenciou nas representações dos 

trabalhadores, de alguma forma a ação ergonômica impactou na formação dos 

trabalhadores. Assunção e Lima (2003) destacam que a ergonomia elabora recomendações 

de melhoria das condições de trabalho, mas também desenvolve instrumentos pedagógicos 

para qualificar os trabalhadores. 

A formação pode ter um sentido de adaptar o homem ao trabalho, pressuposto 

negado pela ergonomia. No entanto, ambos os aspectos podem coexistir numa intervenção 

que associe as dimensões de pesquisa, formação e ação. Lacomblez e Teiger (2007) 

reforçam que entre agir nas condições de execução ou sobre os indivíduos, a experiência 

tem mostrado que não é possível concretizar um sem o outro. 

Algumas experiências que buscaram combinar a perspectiva da formação de 

trabalhadores com a ergonomia, se consolidaram em um corpo acadêmico que a define 

como “Formação de atores em e pela análise do trabalho, para e pela ação” 

(LACOMBLEZ, TEIGER E VASCONCELOS, 2014). Esses autores ressaltam que o 

processo de compreender para transformar é um processo de formação em si, e enfatizam a 

importância dos trabalhadores se apropriarem das ferramentas da AET participando 

efetivamente da construção da ação ergonômica. 

 

* * * 

 

A Análise Ergonômica do Trabalho realizada na COOPERMINAS foi fortemente 

influenciada por essa perspectiva que combina a ação ergonômica com um projeto de 

formação dos trabalhadores. Essa orientação, somada a uma especificidade do trabalho na 

mineração de carvão que dificulta a realização de observações sistemáticas exaustivas, nos 

levou a “substituir”
111

 na quarta etapa da AET as observações sistemáticas pelo que 

chamamos de Encontros Sobre o Trabalho (ESTs).  

 

111
 Entre aspas, por que, de fato, não substitui. O que realizamos não equivale às observações, transfomando a 

metodologia inicialmente proposta numa elaboração própria. 
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Os EST tiveram como fonte de inspiração o dispositivo dinâmico de três polos 

(DD3P) sugerido pela perspectiva ergológica, e suas formas de aplicação utilizadas nas 

pesquisas de Borges (2006), Oliveira (2007), Ramminger (2009), Souza (2009), Gomes 

(2011) e Masson (2012), citadas anteriormente. 

Os encontros serviram como uma forma de validar o diagnóstico por meio de uma 

estratégia de formação com os trabalhadores envolvidos na situação de trabalho 

considerada crítica. A formação foi um espaço onde os trabalhadores se confrontaram com 

conceitos apresentados pelos pesquisadores para compreenderem sua situação de trabalho a 

partir de novos olhares. Neste processo a situação de trabalho pôde ser reelaborada por 

estes trabalhadores, ao mesmo tempo em que os pesquisadores reelaboraram seus conceitos 

a partir da experiência vivida por esses operadores em suas situações de trabalho 

(LACOMBLEZ, TEIGER e VASCONCELOS, 2014). 

Foram realizados três ESTs na quarta visita à COOPERMINAS, em outubro de 

2014, e outros três ESTs na quinta visita, em abril de 2015
112

, cada um com duração 

aproximada de 2 horas. Participaram desses espaços cinco operadores de MT selecionados 

pelo grupo piloto
113

.  

Nos primeiros encontros abordamos alguns conceitos em ergonomia da atividade 

(I EST), saúde e segurança do trabalho (II EST) e avaliação do trabalho (III EST)
114

. No 

quarto e quinto encontros tratamos dos conceitos de competência e coletivos de trabalho, 

respectivamente. A escolha desses dois últimos temas foi orientada pela grande ênfase que 

essas questões ganharam nos primeiros encontros.  

Cabe observar que quando definimos nossa situação problema como a operação da 

MT, priorizamos conversar com os operadores de MT, seja nas entrevistas da terceira etapa 

 

112 
A última visita estava programada para acontecer em dezembro de 2014. No entanto, o falecimento de dois 

integrantes do grupo piloto, em novembro e dezembro de 2014 (saudosos Tarzan e Fuzil), mexeu com a 

empresa e com a equipe de pesquisa, levando a decisão de adiar o encerramento do projeto. 
113

 O critério utilizado pelo grupo piloto para selecionar os operadores foi escolher duplas de operadores que 

utilizam a mesma máquina em turnos diferentes, considerando ainda as máquinas que vinham apresentando os 

melhores e os piores resultados de produção. Ou seja, eles convidaram os dois operadores que operavam a 

máquina que mais produziu nas últimas semanas, e os dois operadores da máquina que menos produziu no 

período. Convidaram ainda uma dupla de uma terceira máquina que tinha produção intermediária. Um 

convidado não compareceu a nenhum encontro. 
114

 Os cadernos de formação elaborados e utilizados na pesquisa encontram-se no anexo 3. 
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da AET, seja nos ESTs dessa última etapa
115

. No entanto, ao longo do processo, a questão 

dos coletivos de trabalho envolvidos na limpeza das rafas foi ganhando destaque, e aos 

poucos procuramos nos aproximar da atividade dos operadores de correia e cabistas. Não 

conseguimos, ainda assim, compreender suficientemente essas outras funções. 

A dinâmica dos cinco ESTs foi bastante similar, iniciando-se com cerca de 15 

minutos de exposição dos conceitos por parte dos pesquisadores, seguida da exposição de 

falas extraídas das entrevistas e conversas com os trabalhadores da COOPERMINAS que 

ajudavam a dar concretude aos conceitos. Essas exposições iniciais disparavam um debate 

que tinha como objetivo a troca de experiências e pontos de vista entre os operadores, 

fazendo emergir também situações controversas. Assim, um aprendia com o outro e juntos 

operadores e pesquisadores reconstituíam os principais aspectos da situação de trabalho. 

Além de validar o pré-diagnóstico, dando lugar a um diagnóstico final da situação de 

trabalho, dos debates emergiam propostas de melhorias para a operação da MT na limpeza 

das rafas. 

A realização de cada encontro era precedida de uma reunião de preparação com o 

grupo piloto e após o encontro o grupo se reunia novamente para analisar coletivamente o 

material produzido nos ESTs. 

Um primeiro conjunto do que chamamos de "quase-propostas" foi levantado a 

partir da quarta visita. Essas quase-propostas foram retrabalhadas com o grupo piloto e com 

os operadores na quinta visita, gerando, por fim, um documento final com recomendações 

de curto, médio e longo prazo a serem implementadas pela empresa, que foi validado no 

último EST
116

. 

Ao final do projeto deixamos ainda recomendações de como algumas das 

propostas poderiam ser implementadas. Entendemos que o grupo piloto teria um papel 

fundamental, não só na implementação destas propostas, mas também na continuidade das 

análises ergonômicas sobre as diversas situações de trabalho que se apresentaram como 

críticas na empresa.  

 

115 
No início da intervenção buscamos conversar mais também com os mecânicos de máquina, entendendo 

que o envolvimento deles era importante uma vez que a questão da manutenção parecia um determinante 

fundamental da produtividade e da SST na operação da MT. No decorrer do processo, no entanto, esse 

diálogo foi perdendo importância.  

 
116

 Anexo 4. 
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Uma descrição e uma análise mais completa da metodologia desenvolvida pelo 

Projeto META foram elaboradas por Vicente Nepomuceno e encontram-se em sua tese de 

doutorado (NEPOMUCENO, 2016). Destacamos, por hora, alguns limites decorrentes das 

nossas escolhas nesse percurso, que implicaram em restrições tanto do ponto de vista da 

compreensão da atividade, quanto do ponto de vista da transformação do trabalho. Em 

tópicos: 

 a distancia física entre os pesquisadores e a empresa e as visitas muito 

espaçadas; 

 a dificuldade de dialogar com atores externos à COOPERMINAS – pessoas 

do sindicato, ex-trabalhadores, trabalhadores de outras mineradoras, entidades 

do poder público local, etc.; 

 as divergências politicas e ideológicas entre os pesquisadores e direção da 

empresa e alguns entraves decorrentes disso; 

 a baixa participação de trabalhadores cooperados no grupo piloto e nos ESTs; 

 a baixa participação do supervisor e dos encarregados de produção ao longo 

do projeto; 

 nossa inexperiência com o ferramental metodológico da ergonomia da 

atividade e da perspectiva ergológica, e alguns erros decorrentes disso (Por 

exemplo, hoje avaliamos que a definição da situação crítica como a operação 

da MT limitou o alcance da intervenção. Pensamos que seria mais acertado 

definir a situação crítica como a limpeza das rafas, o que nos levaria a 

contemplar de maneira mais ampla a atividade do cabista e dos operadores de 

correia no escopo do projeto.); 

 as restrições financeiras do projeto e da empresa para implantação das 

recomendações e para a continuidade do projeto. 

 

A partir do próximo capítulo apresentamos uma análise da gestão do trabalho pelo 

olhar da atividade na COOPERMINAS utilizando o material gerado por essa AET, 

buscando responder às questões de pesquisa sugeridas nesta tese. Num primeiro momento, 

no capítulo 5, esse olhar se volta para a esfera da organização, revelando uma face dos 
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debates de valores que emergem do conflito entre as velhas formas de organização do 

trabalho e da produção e a luta pela autogestão. Em seguida, no capítulo 6, focamos no 

nível da operação, privilegiando um olhar sobre a atividade dos trabalhadores na limpeza 

das rafas, que revela outra face dos debates de normas e valores que se elaboram 

cotidianamente em qualquer experiência de trabalho.  
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CAPÍTULO 5: Um olhar sobre a organização do trabalho na 

COOPERMINAS 

 

A luta pela autogestão na COOPERMINAS certamente gerou mudanças no plano 

da atividade de cada operador, ajudante, engenheiro, diretor etc. Como vimos, essas 

mudanças são resultado de um debate de normas e valores que se realiza na/pela atividade. 

No fazer cotidiano de cada trabalhador as práticas e saberes cristalizados por uma cultura 

de trabalho prévia se confrontam com certos princípios normativos da luta pela autogestão 

(a socialização dos meios de produção, a gestão democrática e os valores da solidariedade). 

Considerando que essa luta é travada em uma arena heterogênea, num espaço de certa 

forma isolado, onde as relações com o Estado, com o mercado e com outras instituições 

sociais insistem em reforçar as normas e valores do capital, entendemos a experiência da 

COOPERMINAS como um projeto extremamente conflitivo que se define, negocia e 

tensiona dia-a-dia. 

Se é possível e necessário afirmar que a COOPERMINAS é a expressão de uma 

luta política, é igualmente necessário esclarecer que o político não está dado, mas é produto 

de uma ação humana. Como afirmou Álvarez (2016, p. 28), “é aquilo que homens e 

mulheres fazem existir através de relações de força e provas de verdade”. 

Neste capítulo apresentamos um primeiro olhar sobre a gestão do trabalho na 

empresa traçando um panorama das rupturas e continuidades realizadas no plano da 

organização. Entretanto, uma compreensão dessa experiência a partir da categoria da 

prática nos leva a reconhecer seu caráter necessariamente contingente, contraditório e 

fluido, assumindo que não é possível defíni-la a partir de contornos fixos. Sendo assim, as 

rupturas e continuidades verificadas não definem o que é essa organização, mas sim a 

forma como ela se manifestou aos olhos dos pesquisadores no momento específico dessa 

intervenção.  

Para traçar esse panorama estruturamos o capítulo nos seguintes temas: a formação 

e a função das instâncias de decisão - assembleia geral, conselho administrativo e conselho 

deliberativo; as instâncias hierárquicas de planejamento e controle do trabalho; convivência 

entre cooperados e contratados; liberdade, participação e o ponto de vista da saúde e 
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segurança; plano de carreira e política de remuneração; formação de competências para a 

autogestão.  

 

5.1. A formação e a função das instâncias de decisão: assembleia geral, conselho 

administrativo e conselho deliberativo 

Toda cooperativa brasileira tem, por determinação legal, uma estrutura mínima 

composta por uma assembleia geral (instância máxima de decisão), um conselho 

administrativo (também chamado de direção) e um conselho fiscal
117

.  

Além dessa estrutura mínima, a COOPERMINAS, num primeiro momento, 

instituiu uma comissão de mina. Na verdade, ela herdou a comissão de mina que existia no 

tempo da massa falida com a função de auxiliar a equipe técnica contratada pelo sindicato. 

Segundo Fantin (1992), essa comissão, no tempo da massa falida, era uma instância 

deliberativa que servia para informar e representar os trabalhadores, além de fiscalizar o 

trabalho da equipe técnica e auxiliá-la na administração do negócio. Nessa instância era 

comum o trato de questões relativas à gestão de pessoas – conflitos interpessoais, punições, 

promoções, demissões e admissões eram assuntos frequentes.  

Com a criação da cooperativa, a autora relata que a comissão começa a entrar em 

frequentes conflitos com a direção eleita e perde força nesses embates. A direção acumula 

poder e a comissão assume uma função de representação (quase sindical) dos trabalhadores 

para pressionar a direção para atender suas reivindicações. Fantin diz que ela se torna algo 

parecido com as comissões de fábrica no contexto das empresas tradicionais, reproduzindo 

a divisão tradicional entre patrões e empregados. 

Depois de sucessivos embates a comissão de mina se dissolveu em abril de 1989. 

Mas em 1991, criou-se um novo conselho que voltou a exercer um papel parecido com o da 

extinta comissão de mina. Não temos registros do que ocorreu e de como funcionou esse 

conselho entre 1992 e 1997. Hoje, a cooperativa é regida por um estatuto elaborado numa 

assembleia realizada em julho de 1997, onde consta a existência de um conselho 

 

117
 Não temos registros do funcionamento do conselho fiscal na COOPERMINAS e pelo que pudemos 

perceber ele pouco participa da gestão cotidiana da empresa, por isso, não trataremos dessa instância nessa 

análise. 
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deliberativo, que tem a função de “fiscalizar, sugerir, colaborar e aprovar ou não a 

administração do Conselho Administrativo” (COOPERMINAS, 1997). Nossa impressão é 

que esse conselho
118

, formado por 15 membros eleitos a cada 2 anos, ainda funciona como 

algo parecido com as comissões de fábrica, representando os trabalhadores na gestão da 

empresa.  

Enquanto a direção, historicamente, se cristaliza no poder, concentra decisões e 

informaç es e se comporta mais ou menos como os antigos patr es, ou como a “elite 

política-administrativa” apontada por Vieitez e Dal Ri (2001), o conselho tem sido um 

espaço de disputa pela democratização da gestão. 

No final de 2013 observamos uma transição na direção da empresa. Após cerca de 

15 anos com o mesmo grupo no poder, um grupo de jovens trabalhadores descontentes com 

a gestão vigente se organizou e assumiu cargos no conselho deliberativo. Esse grupo 

identificou fraudes e falta de transparência na gestão daquela direção. Os trabalhadores 

realizaram uma paralisação da produção e conseguiram afastar o então presidente da 

cooperativa. Uma nova eleição para diretoria foi convocada antes do fim daquele mandato. 

Duas chapas se apresentaram: a da situação, sem o presidente (afastado), e uma de 

oposição, formada pelos jovens que haviam deflagrado a greve. A chapa de oposição 

ganhou por poucos votos de diferença. Uma nova direção composta por operadores de 

máquina, técnicos de segurança e eletricistas assumiu o comando, com um discurso de 

resgatar a perspectiva democrática.  

Durante alguns meses vivenciamos e ouvimos relatos de atitudes e ações da nova 

direção que favoreciam a transparência e democratização da gestão. Vimos a direção criar 

novos espaços informais de participação, como reuniões nas trocas de turno. Alguns 

trabalhadores que no processo eleitoral apoiaram a chapa que saiu perdedora, diziam dar 

um voto de confiança aos jovens que nesse momento inicial demonstravam compromisso 

com a luta dos trabalhadores. 

 

118
 Não foi foco do Projeto META analisar o funcionamento das instâncias de decisão. Não conseguimos 

participar de nenhuma assembleia geral, nem de reuniões do conselho deliberativo, infelizmente. Por uma 

opção teórico-metodológica, a questão tampouco fazia parte dos nossos roteiros de entrevistas e grupos de 

discussão. No entanto, como mostramos nesse capítulo, a partir da análise da atividade e da vivência em 

imersão na COOPERMINAS e seu entorno, pudemos elaborar um olhar para essas instâncias. De qualquer 

forma, devemos dizer que essa é só uma “impressão”, distinta de outras possíveis, a depender da origem do 

olhar.  
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Mas em pouco tempo a situação se alterou. Uma série de situações controversas 

colocava em cheque a legitimidade da nova direção. Em agosto de 2014, um dos 

integrantes do grupo teve um conflito com os demais e ouvimos rumores de que ele 

articulava a formação de uma nova chapa para disputar as próximas eleições. Dois meses 

depois, o conflito foi dissolvido e, aparentemente, o clima se acalmou. Mas, na sequência, a 

direção demitiu dez trabalhadores que supostamente foram flagrados articulando um 

boicote. Um mês depois (dezembro de 2014), aquele diretor que se envolveu no conflito foi 

brutalmente assassinado na porta de sua casa. Diversas suspeitas pairam sobre esse crime, 

mas as investigações ainda não apresentam conclusão. No meio de tudo isso, uma falha 

geológica mal avaliada pela equipe técnica trouxe importantes dificuldades para a produção 

e a empresa entrou numa crise financeira grave. Como se não bastasse, diante da crise, 

apesar do atraso no pagamento de salários, a direção dobrou o valor da sua remuneração 

sem consultar os trabalhadores em assembleia. Muitos trabalhadores foram demitidos ao 

longo de 2015, seja pela dificuldade financeira vivida pela empresa naquele momento, seja 

pelo conflito político deflagrado.  

Em janeiro de 2016, os diretores não suportaram a pressão e foram retirados do 

comando. Novas eleições foram convocadas e uma nova chapa assumiu. Não temos 

informação sobre o que vem ocorrendo desde então.  

Parece-nos que ao longo de todo esse processo, o conselho deliberativo continuou 

sendo um espaço mais aberto às disputas. Foi por meio do conselho que as direções foram 

questionadas e depostas. Ainda assim, ouvimos relatos de que a atuação dos conselheiros 

deve ser cuidadosa, buscando evitar confrontos diretos com a direção
119

. 

Importante destacar que os membros do conselho não deixam de desempenhar 

suas funções na produção para participar dessa instância, enquanto os diretores o fazem. Há 

um afastamento imediato dos membros da direção em relação aos seus colegas da 

produção. O escritório da empresa fica a poucos quilômetros da mina e é um ambiente 

muito diferente daquele da produção, com instalações de melhor qualidade e na superfície, 

uma óbvia, porém brutal diferença. O distanciamento não é somente físico e geográfico, 

mas também relativo à natureza da atividade, à experimentação que se faz pelo corpo, pelos 

 

119
 O sindicato dos trabalhadores, bem como outras instituições econômicas e políticas locais, são atores 

importantes nesse “jogo”, que analisaremos na última seção desse capítulo. 
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gestos, pelas sensações no trabalho, às responsabilidades assumidas, aos objetivos 

imediatos colocados para a função etc. 

Em uma entrevista com diretores da empresa, que eram operadores de MT há 

menos de um ano, observamos um reflexo desse afastamento. Num determinado momento, 

José
120

, lembrando das estratégias que utilizava para descansar no trabalho, fala que 

colocava o “Pedrão” (uma pedra grande) para segurar o cabo da máquina e ficava sentado 

ou mesmo deixava o local para tomar uma água.  

 

Trecho da entrevista com diretores, dia 28/10/2014 

José: Antigamente... eu, por exemplo, às vezes, eu trabalhava com o 

“Pedrão”. Pedrão: botava uma pedra em cima do cabo e trabalhava 

sozinho ali. Se preciso a gente saía para tomar uma aguinha. [risos] 

Issac: Mas é tudo uma malandragem que a gente usava. 

Fernanda: Agora não tem mais isso? 

José: Não. Agora não pode mais. [risos] 

 

Agora, como diretor, ele não admite que um operador possa usar essa 

“malandragem”. Logo em seguida, os diretores comentam uma situação recente, onde foi 

preciso que um operador mais velho ficasse no cabo, mas recusou a função. Para eles, 

aquela atitude demostrou uma falta de compromisso do trabalhador com a empresa, uma 

“sacanagem”. 

 

Continuidade da entrevista 

Issac: Nessa semana aconteceu um caso. Nós tiramos um cara da máquina 

e falamos: “Não, tu vai ficar só na cauda”. Ai faltou o cabista, ele não 

quis trabalhar no cabo. 

José: Era operador. Operador velho. Dez anos de empresa. [...] Disse: 

“não, eu não vou pro cabo”. É sacanagem. 

 

Parece que se distanciando da função, os diretores não conseguem perceber os 

constrangimento gerados por essa atividade e as razões da recusa do operador. O que estava 

em discussão naquele momento era a dificuldade de operacionalizar o rodízio de funções, 

 

120
 Utilizamos nomes fictícios para preservar a identidade dos trabalhadores da COOPERMINAS que 

participaram ou foram citados na pesquisa. No anexo V apresentamos as funções dos trabalhadores citados.  
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uma vez que os operadores frequentemente se recusam a assumir a função dos caudeiros e 

cabistas quando estes vão operar a máquina (discutiremos o rodízio de funções mais 

adiante). Pouco tempo antes, na função de operadores, eles também tinham esse tipo de 

atitude e não achavam que isso era desonesto. Agora eles dizem: 

 

Continuidade da entrevista 

Issac: Na mina é complicado fazer isso por que os caras são folgados. 

José: São folgados. [risos]  

 

Henriques (2014) comenta que na Argentina, ao assumir o comando da empresa, 

os trabalhadores mantém uma identidade de operários. Quijoux (2016), ao analisar dois 

casos emblemáticos de ERTs no país vizinho, diz que, para aqueles atores, ser 

trabalhador(a) constitui um elemento essencial da sua existência. Analisando os conflitos 

em uma dessas ERTs, o autor ressalta que mesmo existindo diferenças de status e culturais 

que provocam tensão nas relações entre setores da empresa, todos(as) se consideram parte 

de um mesmo universo: a produção. 

Vemos ai uma importante diferença entre as experiências desenvolvidas nos dois 

países, ou pelos menos entre alguns casos de ERTs nesses territórios. No Brasil, nos parece 

que os trabalhadores das empresas recuperadas, em especial os que assumiram a função de 

direção das cooperativas, incorporaram os discursos e a identidade de empresários, e não de 

produtores livres
121

. Na COOPERMINAS, foi curioso observar que, ao se tornarem 

diretores, os antigos operadores de máquina em muito pouco tempo mudaram suas formas 

de se vestir (usando roupas “de marca”), seus carros (antes populares, agora mais 

“esportes”), alguns mudaram seus bairros de moradia etc. 

 

121
 Essa impressão foi construída ao longo de dez anos trabalhando com a temática. É uma impressão 

compartilhada por alguns colegas do GPERT, que junto fizemos o mapeamento nacional das ERTs em 

2010/2012, tendo visitado mais de 50 empresas. No Seminário Nacional das ERTs brasileiras, que o GPERT 

organizou em parceria com as empresas, a UNISOL, a SENAES e o BNDES, tivemos mais uma vez essa 

impressão. Ela se manifesta por expressões que valorizam mais a produtividade do que a saúde e segurança 

dos trabalhadores. Seus representantes se interessam mais pelas quest es “técnicas” (no sentido de uma 

técnica pura) e de mercado, do que com a vida, o trabalho ou a política. Não se trata de um julgamento de 

valor a respeito dessas representações. Mas sim de uma análise sobre as distorções criadas a partir dessa 

complexa disputa entre valores contraditórios manifesta na/pela atividade. E é importante ressaltar que se trata 

de uma impressão geral, sobre uma boa parte das ERTs, mas que não pode se generalizar para todos os casos 

no Brasil. 
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É possível que a propriedade dos meios de produção, mesmo que coletiva, tenha 

favorecido essa transformação nas formas de representação. Mas nas empresas argentinas 

(ou pelo menos em uma parte delas), assim como em alguns casos brasileiros, a formação 

das cooperativas não teve esse caráter. Temos que considerar outros fatores para 

compreender melhor o fenômeno. Sem o objetivo de fazer análises comparativas, 

procuramos identificar na COOPERMINAS os fatores que favoreceram ou desfavoreceram 

um desequilíbrio nas relações de poder entre a direção e os demais trabalhadores, assim 

limitando os avanços na perspectiva democrática. 

Já dissemos que a pouca rotatividade da direção e seu afastamento físico, e 

também associado à natureza da atividade em relação aos demais trabalhadores, podem 

estar impulsionando esse desequilíbrio. Fantin (1992) diz que as assembleias gerais 

poderiam ser um espaço privilegiado de participação e gestão coletiva, onde esses conflitos 

seriam abordados abrindo espaço para uma maior equidade de poder. Mas efetivamente 

isso não tem ocorrido. Em seu estudo, a autora afirma que os trabalhadores não acreditam 

no que a direção diz ali, as críticas não são bem vistas, as pessoas têm vergonha de falar e 

preferem não se expor. Qualquer tentativa de oposição é desqualificada, desmoralizada e 

classificada como golpismo. Passadas mais de duas décadas, nossa impressão atual é que 

nada ou pouco mudou nesse espaço. 

Muito nos impressionou na COOPERMINAS a violência que perpassa as relações. 

O assassinato do diretor é uma forte expressão desse elemento, mas diversos outros 

episódios poderiam ser citados. Em abril de 2014, o presidente da cooperativa sofreu um 

atentado, mas saiu com vida da emboscada que disparou mais de dez tiros contra o seu 

automóvel. É comum entre os mineiros andar armado e não raro as armas são utilizadas, 

seja para ferir, matar ou “somente” amedrontar. Para nós essa violência também é fruto de 

um processo de trabalho muito bárbaro, que impõe aos trabalhadores uma outra relação 

com o corpo e com a vida, tão frágeis diante das máquinas, das explosões e das inúmeras 

adversidades do subsolo. Portanto, é preciso mesmo coragem para enfrentar as relações de 

poder cristalizadas nesse ambiente. Como a luta pela democracia e o valor da solidariedade 

podem sobreviver a esse contexto? 

Vale destacar, no entanto, que a democratização da gestão na cooperativa é um 

processo que tem movimento pendular. As relações de poder cristalizadas, por vezes, 
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perdem sua rigidez e abrem espaço ao questionamento. Em alguns momentos de conflito 

mais acirrado, como na virada de 2013 para 2014, ou de 2015 para 2016, as disputas são 

mais explícitas e os espaços de participação ficam mais livres. Nesses momentos as 

assembleias são mais frequentes e mais acaloradas. Em outros momentos, os conflitos são 

mais velados e os espaços de participação são bastante reduzidos.  

A afirmação de Novaes (2005), de que a democracia baseada simplesmente na 

imposição de uma estrutura formal de participação (eleição para diretores e assembleia 

geral) não é suficiente, nos parece bastante pertinente para entender as dificuldades da 

COOPEMINAS em avançar na democratização da gestão. No entanto, é preciso observar 

que essa estrutura formal, mesmo que insuficiente, tem garantido um espaço mínimo que 

propicia mudanças em situações extremas. 

 

5.2. As instâncias hierárquicas de planejamento e controle do trabalho 

As mudanças na estrutura organizacional, a partir da criação da cooperativa 

(instituindo a assembleia geral e os conselhos administrativo e deliberativo), pouco 

alteraram as formas de planejamento e controle do trabalho e da produção. Engenheiros, 

supervisores e encarregados seguem fazendo seu trabalho mais ou menos como era antes da 

recuperação. A descrição das relações de trabalho feita por Volpato em 1984 parece 

bastante atual (ver tópico 2.4.2. desta tese). 

Fantin (1992) relata que nos primeiros anos de formação da COOPERMINAS 

foram criados novos cargos de supervisão. Por exemplo, antes tinha-se um supervisor geral 

por turno que respondia por todas as atividades. Foram criados supervisores por área: 

mecânica, elétrica. Outros cargos de chefia também foram criados em outros setores da 

empresa. A autora observou que essas mudanças não agradavam os mineiros, que diziam 

que "é muito chefe pra pouco índio", e denunciavam que boa parte desses cargos foram 

criados para os "apadrinhados" da direção. 

Na experiência de Chopwell vimos que as melhorias na produção e na saúde e 

segurança dos trabalhadores foram resultado, entre outros elementos, da redução drástica 

dos cargos de chefia, a partir do ganho de autonomia dos operadores (ver tópico 2.3). 

Fantin destaca uma mudança significativa ocorrida em 1988: os encarregados e 

supervisores que antes eram indicados pela direção, passaram a ser eleitos pelos operadores 



  

 

173 

a eles subordinados. Mas a mudança durou pouco. Os trabalhadores (de diferentes níveis e 

funções) que dialogaram com a autora foram unânimes em afirmar que a escolha dos 

encarregados por processos eleitorais não trouxe resultados positivos. Eles diziam que 

quando escolhiam seus encarregados, os operadores davam preferência àqueles amigos que 

eles imaginavam que poderiam protegê-los e facilitar seu trabalho, sem considerar sua 

capacidade de gerenciamento do trabalho e da produção da equipe
122

.  

Mas por que seria diferente? Afinal, qual a função dos encarregados de produção? 

Parece que na COOPERMINAS a transição do controle para a regulação, apontada por 

Vieitez e Dal Ri (2001), não chegou a ocorrer. O sistema hierárquico organizado para 

controlar e sancionar os operadores foi transplantado da empresa tradicional anterior para 

uma forma que se propunha autogestionária. A função dos encarregados e supervisores 

nunca foi encarada como uma função de apoio técnico na coordenação do trabalho coletivo. 

Em entrevista com um operador, o pesquisador perguntou qual a função do encarregado, ou 

como ele pode ajudar (ou atrapalhar) a produção. 

 

Trecho da entrevista com Pedro, dia 06/08/2014 

Pedro: A melhor coisa que um encarregado pode fazer pra deixar a 

produção andar bem é deixar trabalhar à vontade. Tipo assim: eu sei o que 

tenho que fazer, eu vou chegar no meu painel agora, vai ter nove minas 

pra limpar e eu sei que vou ter que fazer, me dá a prioridade e me deixa 

trabalhar. No final do turno vai lá e... eu acredito assim.” 

Vicente: Se ele subir, desaparecer, você acha bom? 

Pedro: [risos] Às vezes, é. 

 

Repare que o operador diz: “me dá a prioridade”. Ele está demandando do 

encarregado uma contribuição no sentido da coordenação do trabalho coletivo. Ele quer 

saber como deve ordenar o seu trabalho para facilitar o do próximo (o que realiza as 

operações seguintes no processo, os que operam a MT no mesmo painel, os que realizam as 

operações de apoio etc.). Mas parece que os encarregados não estão cumprindo bem essa 

função. 

 

122
 A eleição para encarregados e supervisores permanece no regimento interno da cooperativa, mas não 

ocorre de fato desde então. A direção atual (da época do estudo – 2014/2015) dizia que é preciso alterar o 

regimento para retirar esse capítulo. 
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A entrevista continua e o pesquisador insiste na pergunta, tentando entender como 

o trabalho do encarregado influência na atividade do operador. 

 

Continuidade da entrevista 

Pedro: Eu acho que a amizade de um encarregado é saber escutar, ser uma 

pessoa agradável, isso ajuda. 

Vicente: Mas na produção, tem algo específico da maneira dele realizar o 

trabalho dele que você acha que é fundamental? 

Pedro: Não, porque não depende dele. 

 

Em outros momentos, no entanto, os operadores reconhecem que o encarregado 

pode cumprir uma função importante na empresa. Eles dizem que o encarregado que 

consegue alocar bem os recursos (máquinas e operadores) contribui para a melhoria da 

produção. Eles podem ajudar ainda orientando os trabalhadores novatos, facilitando a 

comunicação com as equipes de manutenção e antecipando problemas futuros decorrentes 

do planejamento da produção, o que eles chamam o tempo todo de “jogar na frente”.  

 

Denis: Quando o encarregado chegar lá: "Ô, rapaz, tem 20 rafas. Tu pega 

aqui, tu pega ali e tu pega ali." Pronto. Deu. Deixa nós trabalhar. Não 

precisa ficar pegando no relógio, pra ver quanto [tempo] o cara leva pra ir 

na rafa e voltar, não precisa ficar falando essas coisas aí. (V EST, dia 

09/04/2015) 

 

Essa fala mostra a função que os encarregados têm cumprido na COOPERMINAS. 

Talvez por isso não esteja sobrando tempo para a coordenação do trabalho coletivo. 

Entretanto, não é só uma questão de tempo. A empresa não tem se preocupado em formar 

pessoas com essa competência. A orientação dos supervisores, engenheiros e diretores para 

os encarregados é direcionada para garantir a disciplina dos operadores. Os diretores 

entrevistados dizem que o encarregado tem que saber cobrar. Paira sobre a empresa a ideia 

de que “trabalhador tem que ser mandado, senão vira bagunça”. O próprio Denis, num 

outro momento, assume que “hoje tem muito cooperado que tá meio largado”
123

. 

 

123
 Denis é contratado. Discutiremos mais a relação e os conflitos entre os trabalhadores contratados e 

cooperados na seção seguinte. 
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No entanto, esse mesmo operador, relembrando uma situação vivida, deixa 

transparecer que a partir das suas lógicas e valores, ou da sua relação com o trabalho, a 

cobrança de encarregados ou supervisor não tem sentido. Ela não traz resultados positivos 

nem para a produção, nem para o bem estar dos trabalhadores.  

 

Denis: Uma vez eu fui cobrado do [supervisor], por falta da minha 

produção não estar muito alta, eu falei pro [supervisor]: “[supervisor], tu 

acha que vou sair de dentro da minha casa, baixar uma mina arriscado a 

morrer, pra vir aqui brincar? Fazer corpo mole?” Aí ele viu que eu falei 

sério, que fiquei chateado, porque ele tava me cobrando uma coisa e eu 

falando pra ele que a máquina tava ruim,... Aí ele pegou e viu. (III EST, 

dia 31/10/2014) 

 

A função dos encarregados até hoje é pouco compreendida pelos trabalhadores e 

pela organização de uma maneira geral. Eles não foram preparados e orientados para 

exercer a regulação do trabalho necessária em qualquer forma de organização, mas também 

não conseguem exercer o controle como era antes na empresa tradicional.  

Os que ocupam essa função são fortemente pressionados pelos dois lados. Eles 

estão entre os interesses da produção e os interesses dos trabalhadores, que 

contraditoriamente ainda se manifestam com bastante ambiguidade no dia-a-dia da 

produção. Denis diz: “[...] tem gente que ganha o poder e já enlouca. Começar a ficar se 

achando muito o dono da verdade.”. Mas a idéia de que "a mina é dos peões" dá força aos 

operadores, que agora têm poder para rebater as ordens e punições dos encarregados. Eles 

têm uma posição de poder formal, sem, no entanto, ter autoridade para exercer esse poder.  

Operadores, engenheiros e diretores dizem que os encarregados não estão 

assumindo sua responsabilidade. Esse era claramente um dos principais problemas da 

empresa na ocasião da pesquisa. 

 

Pedro: Que esse é o problema que nós estamos passando hoje também. 

Muito encarregado desqualificado. Tem um time ali que é um terror. Um 

horário que junta tudo ali... é um horror. [risos] Eu trabalhei com um 

encarregado, [...] nem na frente ele não ia. Nós sempre fomos uma equipe 

que produzia muito bem. Então o encarregado tem que saber se relacionar. 

E hoje nós temos uma dificuldade nisso. Muito encarregado que não tem 

relação. 
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São frequentes as intervenções da direção da empresa anulando e sobrepondo suas 

ações. Falta confiança recíproca na relação dos encarregados, tanto com os operadores, 

quanto com seus superiores. Os dois diálogos selecionados e apresentados a seguir mostram 

isso. 

 

Diálogo no V EST, dia 09/04/2015 

Lucas: O outro encarregado... o José
124

 tava ali. De dia ele faz isso, tá 

sempre baixando a mina. Eu tava com a máquina com problema na 

[bomba] P31, que chegava na rafa ela não juntava. Eu cheguei, parei a 

máquina na cauda, cheguei: “ô Silva
125

, ô, tem que ... não tem como 

trabalhar, não tem como, a concha não fecha”. [Silva respondeu:] “Ah! 

Pelo amor de Deus!”. Eu disse: “Não, mas não tem cara. Se eu pudesse 

fazer alguma coisa eu faria, mas não tem como. Tem que arrumar uma 

P31 pra colocar, senão não tem como trabalhar”. [Silva disse:] “Ah, 

então vamos fazer assim: eu vou chamar o José, se o José entrar ai e vê 

que tá bom, ai tu se entende com o José”. [...] Pra quê isso? Qual é a 

pessoa que não desanima? Sabe o que eu falei pra ele? “Não precisa nem 

tu ir atrás do José, eu vou atrás do José”. Fui atrás dele. Ele pegou 

telefonou: “Uma P31 urgente ai”. 

Jorge: A situação é essa. 

Denis: Outra coisa aqui ô. Pegando esse gancho aí. O Jorge fez o Paulo
126

 

entrar dentro da máquina. O Paulo: “não, não...”. O Jorge: “Não. Quero 

tu, porque tu vai ver, tu é mecânico, tu vai saber como a máquina tá”. O 

Paulo foi, deu duas camçabadas com a máquina: “Tá, não vai mais. Não, 

não, pode deixar ai.”. Já foi lá e voltou com as peças, porque não tinha 

condições de trabalhar com a máquina. 

Roberto: Mas precisava isso? Não pode acreditar no operador? 

Lucas: Não tem precisão disso aí. 

 

Trecho da entrevista com Rafael, dia 06/08/2014 

Rafael: Sempre chego lá, olho o ponto, já vejo o que [o operador do] outro 

turno deixou, “a bomba ruim”, eu digo: “ó, a bomba está ruim, vou 

começar na [galeria] 6”. Aí já jogo, e aquelas três galerias, se tiver 6 

minas ali dentro, eu vou produzir normalmente. 

 

124
 José é um diretor da empresa que antes de assumir o cargo era operador de MT. 

125
 Silva era o encarregado do painel, a quem Lucas se referia no início da fala. 

126
 Paulo é um diretor da empresa que antes de assumir o cargo era mecânico de máquina 
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Ivan
127

: Mas então tu confia na avaliação do outro operador? 

Rafael: É, do outro... 

Ivan: O que eles colocam ali no ponto [você confia]? 

Rafael: Nem sempre eles colocam, às vezes ela tá boa, eles desligam ali; 

tu chega, e pode acontecer de estar estourada ou não. Nos primeiros 5 

minutos. Isso é relativo. 

Ivan: Mas tipo assim, ó: está no relatório lá: “a bomba de tração está 

ruim”. 

Rafael: Confio. O que eles botaram ali, eu já vou me antecipando dali da 

mesa. 

Ivan: Tu não faz uma avaliação pra ver se realmente está? 

Rafael: Não, não, eu já... se eles botaram ali, eu já vou direto. Porque se 

eles colocaram é porque realmente está [...]. 

Ivan: Outra pergunta: o operador mais experiente... com mais tempo de 

máquina, com certeza ele conhece a máquina. Já um com pouco tempo de 

máquina, não é? 

Rafael: Sim. 

Ivan: Num caso desse aí, se, de repente, um operador que colocou numa 

avaliação dessa daí, no relatório, um operador com pouca experiência, aí 

tu vai lá confiando e talvez se não é, talvez não... aí não pode 

comprometer? [...] 

 

Uma longa discussão se segue, onde o operador diz que ele costuma trabalhar com 

operadores experientes e nunca teve esse problema. Rafael argumenta ainda que os 

trabalhadores iniciantes podem ter dificuldade de interpretar certos tipos de problema 

(como o ajuste da correia), mas que existem problemas que se apresentam com muita 

clareza até para os novatos (“No caso de uma bomba ruim, aí não tem erro”). Um segundo 

encarregado, Roberto, que também participava da conversa, insiste uma última vez: 

 

 

 

127
 Encarregado de preparação, membro do grupo piloto do projeto META. 
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Continuação da entrevista 

Roberto: Até hoje, sempre funcionou? 

Rafael: Sempre funcionou. 

 

São inúmeras as situações onde esse problema se manifesta. Por vezes, os 

encarregados conseguem mostrar algumas raz es para a sua “desconfiança” em relação aos 

operadores. Na continuidade dessa mesma entrevista verificamos: 

 

Continuação da entrevista 

Roberto: Então ele está seguindo o roteiro dele. Se um dia der errado, 

acho que  teria que mudar de opinião, de não confiar no que não viu. 

Rafael: Sim. 

Roberto: Se um dia der errado, se o cara botar e não estar assim, então, daí 

ele vai mudar... 

Rafael: E já deu. Já deu errado. Já. O [encarregado da mecânica] chega: 

“E aí, como é que tá?” [...] Eu digo: “Tá, tá tranquilo”. Ele: “Pô, o cara 

[operador do outro turno] tá reclamando que ela tá lenta”. Entendeu? Aí 

nesse caso já querem que ela desenvolva mais, e tal, só que eu sei que ela 

não vai. Checou a pressão, tá naquele limite ali da pressão, não tem que 

pedir pra botar mais. Eles sempre querem mais, e mais e mais... 

Fernanda: O que é pedir pra botar mais? Forçar mais a máquina? 

Rafael: Forçar mais a bomba. Isso tem como fazer. Mas aí estoura a 

bomba, mais rápido. Aí o tempo de vida útil dela que era de 6 meses, se 

aumentar [a pressão], vai pra 2 meses. 

 

Esse diálogo mostra que pressionados pelas metas de produção, os operadores, por 

vezes, não priorizam a preservação do equipamento, prejudicando os resultados de longo 

prazo e a sua saúde (como veremos em outras situações), por conta de critérios de avaliação 

de curto prazo mal definidos. Isso é utilizado como pretexto para a desconfiança e a 

fiscalização do trabalho. 

É um longo debate, que traz a tona um problema que apresentamos anteriormente 

(no capítulo 3), quando dissemos que as ERTs têm um potencial de reorganização do 



  

 

179 

processo de trabalho a partir de uma concepção sociotécnica da produção que permanece 

inexplorado (ou pouco explorado). Pela propriedade coletiva dos meios de produção e pela 

gestão democrática é preciso criar espaços de discussão onde os critérios de eficácia social 

da produção possam ser questionados e coletivamente redefinidos. Isso não tem acontecido 

suficientemente. Voltaremos a tratar disso adiante. 

É curioso lembrar, que na experiência de Chopwell, mesmo sem se apropriar 

juridicamente dos meios de produção e sem estabelecer uma estrutura democrática formal, 

os trabalhadores conseguiram, por meio da negociação envolvendo os grupos de trabalho, 

sindicato e gerência da empresa, realizar importantes transformações nas formas de 

organização do trabalho inaugurando a perspectiva sociotécnica. As instâncias hierárquicas 

de planejamento e controle do trabalho foram radicalmente modificadas, possibilitando a 

ampliação do espaço de autonomia dos trabalhadores e melhorias significativas tanto do 

ponto de vista da saúde e segurança, como no que diz respeito à produção.   

Voltaremos nesse debate em outros momentos ao longo da tese. Por hora, 

concluímos ressaltando que nos chamou muito a atenção os possíveis efeitos que essa 

situação tem provocado no que tange à saúde dos encarregados. Lamentavelmente, 

registramos dois relatos, em uma mesma semana, de encarregados que surtaram (um tentou 

suicídio e outro quebrou móveis e objetos de sua casa). A violência, mais uma vez, se 

manifestando de maneira muito explícita na COOPERMINAS. Apesar de não termos 

evidências da relação entre tais manifestações psicopatológicas e o exercício da função (até 

por que o estudo não foi orientado para isso), a situação vivida leva a crer que não se tratam 

de eventos isolados.  

 

Um peão sair correndo com uma alavanca atrás do encarregado e isso já 

se cogitou já. Veio o... falando esses dias atrás pra mim que ia dar uma 

passada no encarregado. E daqui a pouco acontece. (Pedro, no V EST, dia 

09/04/2015) 

 

Esses não eram os resultados esperados da luta pela autogestão. 
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5.3. Convivência entre cooperados e contratados
128

 

Diálogo no III EST, dia 31/10/2014 

Pedro: Mas a empresa tá se qualificando, o Tarzan tá cuidando dessa área 

de produção e vai sair bem feito, a empresa tá contratando profissional na 

área da MT, a produção vai andar bem, tá tirando os cooperados das 

máquinas dos cooperados, muitas vezes, eles trabalham dentro do limite, 

não além do limite, coisa que o fichado pode... então eles estão 

trabalhando em cima disso e a tendência é a produção estabilizar e só 

subir, não cair mais. Com o fichado. 

Vicente: O fichado pode produzir além do limite, é isso? 

Pedro: Não, o fichado trabalha mais. Ele trabalha mais, e a cobrança em 

cima dele é mais viável, tem retorno. Uma cobrança em cima de um 

cooperado, tu falar pro cooperado que ele tem que fazer alguma coisa a 

mais do que ele pensa que ele tem, por ser cooperado, ele vai discutir, ele 

vai entrar em atrito, tem essa situação. E se é um fichado, ele vai receber, 

e de repente ele vai se esforçar um pouquinho mais por ser fichado. Mas o 

cooperado, ele é dono, né.  

Fernanda: Só por curiosidade: quem aqui é fichado? 

Lucas: Todos!  

Pedro: Tudo fichado. E o cooperado, por exemplo, assim, ó: foi 

estabelecido que todo mundo vai fazer ponto agora. Quem que disse que 

cooperado tá fazendo ponto? Eles acham que não tem que fazer ponto e 

não faz. Então tudo isso daí envolve, os cooperados são donos, então eles 

acabam atrapalhando o processo, tá entendendo? Mas a empresa tá com 

um prazo de 20 dias, ou 30 dias, tirar o resto dos cooperados de dentro da 

máquina, deixar só os fichados.
129

  

Fernanda: Você acha que vai ser bom? 

 

128
 Fantin não comentou a relação entre contratados e cooperados. Não sabemos se já existiam contratados na 

época do seu estudo e se existiam como era essa relação. Também não sabemos a partir de quando e por que 

razões essa forma de relação de trabalho começou a ser utilizada. De qualquer forma, convém destacar que 

nas ERTs brasileiras essa forma de relação é comum. Observamos entre os casos estudados pelo mapeamento 

nacional das empresas (Henriques et. al., 2013), 27% onde todos os trabalhadores são cooperados, 29% onde 

os contratados não passam de 20% do total de trabalhadores e apenas 26% de ERTs que têm mais contratados 

do que cooperados. 

129
 Quando eles dizem que vão tirar os cooperados da máquina, isso significa que pretendem deslocá-los para 

as funções de apoio à operação (como cabistas ou operadores de correia), sem, no entanto, alterar 

formalmente seu enquadramento funcional (veremos mais sobre a carreira adiante). Isso evidencia o não 

reconhecimento da importância dessas outras funções, outro problema que vamos discutir no capítulo final da 

tese. 
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Pedro: Pra empresa, sim. Pra empresa vai ser ótimo. A produção vai ser 

melhor, o retorno vai ser melhor. 

Lucas: Eu quero ver depois de cooperar esses fichados. Se o retorno vai 

ser igual. 

Vicente: Vai mudar?  

Lucas: Sim, vai cooperar.  

[...] 

Vicente: O Lucas falou um negócio: ah, mas se o fichado virar 

cooperado... Se você virasse cooperado, você ia mudar? 

Lucas: Eu nunca vou... É que nem agora, vai ter negócio de sindicato, vai 

ter eleição, vai ganhar 5 anos de estabilidade: “Ah, agora que eu vou...” já 

ouvi! “Agora que eu vou...”. Eu não faço isso. [risos] 

Vicente: Mas se você virasse cooperado, o que você ia mudar?  

Lucas: Eu não ia mudar nada! 

Pedro: Então porque tu citou isso? [risos] 

Vicente: Porque cooperado produz menos que o fichado? 

Lucas: Porque vai acontecer! 

Cláudio: Mas não é todos! 

Lucas: Não to dizendo todos, mas vai acontecer! Vai acontecer. 

Pedro: Hoje, acompanhando o quadro de produção que o Tarzan coloca ao 

mês lá, se vocês puxar os últimos 20 dias, vocês vão ver que os 

cooperados que estão na máquina produzem menos que os fichados. E se 

você perguntar pro Tarzan e pra supervisão, eles vão ter a resposta. Na 

verdade, eles são cooperados, o tempo de café deles é mais... eles não vão 

fazer 20 minutos de café! Não, eles podem ficar uma hora na mesa!  

[...]  

Fernanda: É aquela questão que disseram: “ah, se tirarem todos os 

cooperados e botarem os fichados, vai ser melhor pra empresa”. E todos 

vocês? Fica melhor? 

Pedro: A pressão vai ser maior. 

Lucas: Eu não tenho medo da pressão! 
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Pedro: Eu também não. Mas tipo assim, ó: quer um exemplo? Teve um 

encarregado de produção essa semana, que ao subir, ele subiu reclamando 

e argumentando que ele já fez o pedido dele que é de ser 20 minutos de 

café, e deu, pra todo mundo. 

Fernanda: O encarregado pediu isso? 

Pedro: O encarregado de produção. Ele já pediu pra supervisão, e ele tá 

batendo em cima disso, não sei se já chegou na direção já, ele quer 20 

minutos e tem que ser assim. Hoje o que resiste um pouco a isso são os 

cooperados na máquina, que não aceitam. Que se for nós, fichados, ele vai 

conseguir implantar isso, que não vai dar tempo e muitas das vezes, que 

nem esquentar o almoço. Bota 10 minutos de trajeto da mina até a mesa, 

que tá longe, por exemplo.
 130

  

Denis: Que o Marcos quer saber: a pressão vai existir? Vai. E tem gente 

que não vai aguentar a pressão. Vai prejudicar gente. Tem gente que não é 

acostumado a trabalhar com pressão. Garanto pra ti: se o cara vir ficar em 

cima de ti direto, ó, tu tem que tirar, tu tem que tirar, uma hora tu não vai 

aguentar. Uma hora tu vai pedir pra sair. Porque acontece o que? O 

cooperado, a maneira de ter o cooperado trabalhando com nós, é onde 

ainda ajuda nós a não ter tanta pressão. Mas se como tu falou: se vai 

melhorar pra empresa? Pode ser melhor pra empresa. Pros fichados não 

vai melhorar. Pode acontecer de não melhorar, porque tem muita gente 

que não é acostumado a trabalhar com pressão.  

[...] 

Denis: Então, assim, eu acho que vai da consciência de cada trabalhador 

chegar lá, ah, tu vai se cooperar, ou vai trabalhar? Eu acho que é como o 

Lucas falou: se tá saindo a tua produção, então não tem por que ter 

pressão. Se eu for cooperado, eu não vou baixar minha produção porque 

me cooperei. [...] E trabalho ali porque eu gosto, batalhei pra voltar... É 

como eu falei: eu gosto de trabalhar na máquina, gostei, não tô mentindo, 

toda a vida eu falei. É uma puta de uma merda pra trabalhar, desculpa o 

palavrão mas... arrebenta a coluna, dói o corpo, às vezes dói tudo 

dependendo do ajuste da máquina. Mas todo mundo gosta. Então eu 

acredito que quem for cooperado não vai atrapalhar. O cara que tem a 

consciência, ele não vai atrapalhar a empresa. Ele não vai cair nas cordas 

como tem hoje. Hoje tem muito cooperado que tá meio largado? Tem. 

Mas tem muito cooperado que dá show em muito cara fichado. Tem muito 

 

130
 A palavra mina aqui, como em outros momentos, aparece como sinônimo de rafa. Ele está dizendo que 

demora dez minutos para se deslocar das frentes de serviço, onde estão realizando a limpeza das rafas, para a 

mesa do café. 
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cooperado que ele baixa a mina, ele vai lá, ele briga pelo fichado, ele faz a 

produção, ele briga pelo fichado.  

 

A COOPERMINAS possuía 580 trabalhadores, 295 cooperados e 285 contratados, 

segundo dados coletados em maio de 2014. Os contratados na cooperativa são chamados de 

fichados, termo que evoca algo de pejorativo. Eles não participam das assembleias e suas 

possibilidades de progressão na carreira dentro da empresa são limitadas. Salvo pequenas 

exceções, os fichados não podem assumir funções de encarregado ou supervisor, limitando-

se aos cargos de operação ou às funções de manutenção elétrica e mecânica. 

Percebemos em boa parte dos contratados com os quais conversamos o desejo de 

se tornarem cooperados, mas não há atualmente nenhuma política que preveja ou incentive 

a ocorrência sistemática dessa mudança de status contratual. Ao longo da história da 

COOPERMINAS, vários contratados já foram transformados em cooperados, mas existem 

períodos longos em que ninguém é cooperativado. A última entrada de cooperados na 

empresa, segundo registros do RH de 2014, foi em 2007. A direção atual (2014/2015) fala 

da necessidade de cooperativar novos trabalhadores. 

As relações entre operadores cooperados e fichados, assim como entre operadores 

cooperados e as instâncias hierárquicas, como já evidenciamos, têm sido conflituosas. 

Supervisores e encarregados mencionam que é difícil gerenciar os cooperados, que por 

terem maior (quase absoluta) estabilidade, se permitem trabalhar menos, com menor 

responsabilidade e compromisso. Numa visita, um operador de máquina nos disse: “Ele 

pode parar quando quiser, ele é cooperado. Eu não, eu sou fichado”.  

Vimos no diálogo transcrito acima que está em debate uma proposta de retirar os 

trabalhadores cooperados das funções de operação como forma de garantir melhor 

produtividade do trabalho. Isso indica justamente o sentido oposto ao da luta pela 

autogestão. Mais uma vez, uma grande contradição se manifestando nessa experiência.  

Ser cooperado, para nós, deveria implicar em mais responsabilidade e 

compromisso na gestão coletiva do negócio. No entanto, na passagem de contratado para 

cooperado, a representação imaginária de assalariado se transforma na de dono, e não de 

produtor livre, em toda a sua potencialidade (como já havíamos destacado no tópico 5.1). 

Nesse caso, um dono, que por não participar efetivamente da gerência do negócio, pouco 
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sabe sobre seus desafios e potencialidades. Sem poder e sem informação ele não consegue 

assumir o compromisso e a responsabilidade pelo que é seu.  

Os ingredientes da competência sugeridos por Schwartz (ver capítulo 1) se 

mostram profundamente interdependentes. Se o agir em competência é muito influenciado 

por aquilo que vale para a pessoa, ela mesma não consegue identificar aquilo que vale para 

si por falta de informação/participação para tal julgamento
131

.  

Alheio à gerência do negócio, o cooperado se permite trabalhar menos e, algumas 

vezes, cobrar que o fichado trabalhe por ele, sem perceber que isso não traz resultados 

positivos para ninguém. Mas nem sempre é assim. Vimos que não são todos os cooperados 

que adotam essa postura e que alguns deles, além de trabalhar duro, exercem uma função 

importante de contrapor o poder do encarregado e limitar a pressão sobre os operadores 

contratados. Isso, para nós, é uma conquista importante da luta pela autogestão. 

Por fim, a respeito desse tópico, uma curiosidade merece ser assinalada. Os 

engenheiros da mina são e sempre foram todos contratados. Numa entrevista realizada em 

2011
132

, os trabalhadores disseram que essa definição parte do entendimento de que o 

engenheiro, por sua formação profissional e posição social, ocupa “naturalmente” um 

espaço de poder diferenciado. Admiti-lo como contratado seria uma forma de equilibrar as 

relações de poder, invertendo, pelo menos formalmente, a ordem da hierarquia tradicional 

que submete os operários à chefia dos engenheiros. Na COOPERMINAS, ou pelo menos 

no seu “projeto original”, os operários são donos e os engenheiros são seus funcionários. 

Gostaríamos que fossem todos produtores livres. Não são. Os sinais se invertem, mas a 

estrutura das relações permanece pouco alterada. A luta pela autogestão está longe de 

cessar.  

 

 

131 Seria essa uma outra face do ingrediente 5 de Schwartz? O autor diz que o ingrediente 5 diz respeito ao 

desdobramento potencial dos ingredientes 1, 2 e 3, a partir da força de engajamento mobilizada pelo 

ingrediente 4. Aqui estamos vendo que a falta dos ingredientes 1, 2 e 3 (que seriam provenientes da efetiva 

participação dos operadores na gerência do negócio) está levando ao enfraquecimento do ingrediente 4. 

Parece uma via de mão dupla. 
132

 Entrevista realizada pelos mesmos pesquisadores que participaram da intervenção em 2014/2015, como 

parte do mapeamento nacional das ERTs. Foram entrevistados cerca de 7 trabalhadores, de diferentes funções, 

simultaneamente. 
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5.4. Liberdade, participação e o ponto de vista da saúde e segurança 

Muito falamos sobre as disparidades de poder na gestão da empresa e sobre os 

limites da tentativa de gestão democrática. De fato, há muito o que se conquistar nesse 

sentido na COOPERMINAS, mas não podemos deixar de ressaltar avanços importantes. 

Fantin (1992) relata que os trabalhadores entrevistados na sua pesquisa lembram 

da CBCA como o “período de escravidão”, e quase todos dizem que na COOPERMINAS é 

diferente. Vejamos um trecho de uma entrevista realizada pela autora: 

 

No tempo do Bastião o pessoal ficava mais em cima. Hoje a gente é mais 

solto, tem mais liberdade, e porque é mais solto a gente gosta mais. Antes 

nós trabalhava num campo de concentração, trabalhava carrasqueado, 

tratavam nós igual a cavalo. Agora não. Agora é mais livre, a gente 

trabalha mais a vontade, e o encarregado não fica pegando no pé como 

antes. Eles até obrigavam a gente a fazer o serviço perigoso porque tinha 

que sair produção e se não fosse já era pro gancho
133

 ou pra rua. Na época 

do Bastião os operários era pressionado para trabalhar sob o medo e hoje 

não existe medo. (FANTIN, 1992, p. 66) 

  

Esse e outros trabalhadores destacavam um alívio na pressão exercida pela 

hierarquia, resultando em maior liberdade no trabalho e, consequentemente, melhores 

condições de saúde e segurança. Além disso, Fantin observa nos relatos maior possibilidade 

de diálogo e participação. A fala de um encarregado captada pela autora também mostra 

isso. 

 

Antes eu exigia mais do pessoal, tinha que fazer tal coisa, não dava muita 

liberdade, eles tinham que fazer. Agora eu mando executar um serviço e 

às vezes eles têm sugestão que pode ser aceita. (FANTIN, 1992, p. 67) 

 

Os trabalhadores que encontramos hoje na COOPERMINAS não vivenciaram o 

trabalho na CBCA e, portanto, não têm esse parâmetro de comparação. No entanto, muitos 

deles já trabalharam ou têm relação próxima com operadores de outras mineradoras da 

região. Eles são unânimes em afirmar que na COOPERMINAS tem-se maior liberdade para 

trabalhar. Apesar de observarmos que o medo ainda se faz presente em diversas situações e 

que essa liberdade encontra limites, as melhorias nesse sentido são inegáveis, como 

demostra o diálogo entre operadores abaixo.  

 

133 Gancho é uma expressão utilizada como sinônimo de punição. Significa um dia de suspensão do trabalho, 

com suspensão também da remuneração. 
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Diálogo no III EST, dia 31/10/2014 

Cláudio: Abrindo uma brecha nisso que você falou, hoje em dia a gente 

tem que agradecer, por causa dessa mudança
134

 que a gente teve na 

COOPERMINAS. Hoje a gente tem acesso.  

Denis: Conversar com engenheiros. Hoje em dia a gente tem acesso de 

conversar com engenheiros! “Ô engenheiro, ó, tá faltando um cabo na 

minha máquina nova...” O outro, o mecânico, a gente tem esse acesso. 

Isso ajudou muito nós. Isso ajuda bastante nós, ter esse acesso de chegar 

lá e, pô, você se sentir a vontade pra conversar. Não chegar com aquele... 

não, vou chegar lá e ele já vai me cobrar. Não, chega lá e a gente 

conversa. Não é uma coisa obrigatória. Isso ajudou, na minha opinião, 

muito aos profissional que trabalha lá embaixo. Sendo de MT, de qualquer 

área dentro da mina, acho que ajudou bastante. Ter esse espaço, esse 

acesso com vocês. Isso é bom. Ajuda pra nós, ajuda vocês...
135

 

Lucas: É, na outra mina, quem trabalhou na outra mina, sabe. Eu não via 

supervisor. Eu não via engenheiro. Elétrico, mecânico... eu trabalhei lá, eu 

nunca vi. Eu via o supervisor de vez em quando, ele passava. Hoje, tu 

chega lá, tu conversa. Eu tenho uma amizade com ele, além daquilo ali, eu 

tenho uma amizade ali fora com ele. 

 

A fala de Pedro, a seguir, mostra que essa liberdade é conquistada dia-a-dia, a 

partir de uma relação com a hierarquia sempre tensionada e da mobilização de diversas 

formas de resistência pelos trabalhadores. 

 

Tava trabalhando com a haste do cilindro de elevação assim ô... Aquilo 

ali, quando, com a caçamba cheia, ela forçava correndo o risco de 

quebrar, e descer ó, e machucar. Eu parei a máquina (foi semana passada 

isso), tava trabalhando com a haste, com o cilindro de elevação torta 

assim ô, e quando enchia a caçamba ela envergava mais e vinha pra 

dentro, e aquilo ali eu vi que ia quebrar, que o cilindro não ia sustentar a 

caçamba cheia e ia vim em cima de mim. Eu parei, chamei o encarregado: 

“Ó, não tem condição, se eu trabalhar assim eu vou me machucar. Tu vai 

assumir a responsabilidade.” [Ele disse:] “Eu não assumo nada. Eu tô 

vendo que dá, dá pra tocar.” É uma loucura isso aí! Se falar ninguém 

acredita! [risos] Isso é uma loucura. Aí mandaram eu pra máquina reserva. 

Uma máquina reserva... [risos] de lado assim ó, você não dá pra trabalhar, 

aí pronto. Daí é loucura. Não tem como, eu não consigo trabalhar sob 

pressão [risos].” (Pedro, no V EST, dia 09/04/2015) 

 

Uma situação vivenciada em nossa pesquisa serve de referência para analisar essa 

ampliação do espaço de liberdade, mostrando também que ela não acontece sem conflitos e 

 

134
 Não sabemos a que mudança Cláudio fazia referência. 

135
 O “vocês” é remetido ao encarregado e ao engenheiro que participavam da conversa. 
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disputas. A equipe de pesquisa circulava pelo subsolo quando o encarregado que nos 

acompanhava foi abordado por um blaster. O trabalhador dizia que o encarregado do seu 

painel, a mando do supervisor, havia ordenado que ele carregasse uma determinada galeria 

com explosivos. No entanto, na sua avaliação aquela galeria não poderia ser carregada, pois 

não havia condições de segurança para isso. Ele se negou a realizar a operação e, por isso, 

foi punido com um gancho.  

Mas ele não aceitou a decisão e recorreu ao encarregado que nos acompanhava. 

Um técnico de segurança do trabalho também foi abordado pelo trabalhador. O debate 

ecoou pela mina envolvendo outros operadores, encarregados e uma parte da equipe 

técnica. Alguns achavam que a operação não oferecia riscos, enquanto outros divergiam 

entendo que não era prudente realizá-la. No fim das contas, a punição ao blaster não foi 

suspensa, mas a operação também não foi realizada por esse trabalhador.   

A situação revela as contradições de um espaço em disputa. A liberdade e 

autonomia dos trabalhadores não estão dadas, mas a possibilidade de questionamento está 

aberta. Com ou sem punição, os trabalhadores têm sido capazes de contrariar ou interpelar 

o chefe e o saber técnico. Essa liberdade, mesmo que em disputa, abre espaço para a 

reflexão e construção de conhecimentos e de normas partilhadas. É razoável supor que 

quando os trabalhadores conseguem se colocar nessa disputa, é possível alcançar melhorias 

no campo da saúde e segurança. 

Notamos ainda, em nossa imersão no campo, que na cooperativa os trabalhadores 

do nível operacional (cooperados ou contratados) têm livre acesso à sala da equipe técnica, 

a qualquer documentação interna da empresa e têm diálogo aberto com a direção. O que 

não é comum nas empresas tradicionais, no setor de mineração ou em qualquer outro. É 

verdade que nem todos os trabalhadores se sentem à vontade para utilizar esses canais, mas 

vimos muitos se valerem desses espaços para reclamar, sugerir, se informar, em suma, 

participar da gestão coletiva. Ressaltamos ainda que a própria realização dessa pesquisa-

ação (o projeto META) mostra uma abertura para o debate pouco comum em qualquer 

organização e com potencial de alimentar a perspectiva democrática
136

. 

 

136
 A tese de Vicente Nepomuceno, já citada, discute com maior profundidade os potenciais da metodologia 

adotada no projeto META. 
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Observamos também outras transformações significativas do ponto de vista da 

saúde e segurança, que são fruto da participação dos trabalhadores na gestão da empresa. 

Na tese de Marcia Fantin, a autora relata que a COOPERMINAS reduziu a jornada de 36 

para 30 horas de trabalho semanal ao extinguir o trabalho aos sábados. A jornada reduzida 

não se mantém nos dias de hoje. Não sabemos como e por que isso se perdeu. Mas outras 

conquistas foram alcançadas. 

Fantin fala de melhores condições de transporte dos trabalhadores para as minas e 

da distribuição de leite para as famílias dos trabalhadores, que se mantém até hoje. Além 

disso, uma nova mina foi planejada e entrou em operação em 2011. Segundo os 

trabalhadores, quando comparada com a mina antiga ou com outras minas da região, a mina 

atual apresenta melhorias significativas nas instalações, com melhor iluminação, galerias 

mais altas, estruturas de alvenaria, entre outras melhorias que garantem maior conforto e 

segurança. 

Cabe ressaltar, no entanto, que observamos ainda uma política (formal) de saúde e 

segurança do trabalho que pouco se diferencia das práticas tradicionais. A equipe técnica 

elabora as normas de segurança, informa os trabalhadores sobre elas e pune-os quando as 

normas são descumpridas. Em entrevista com o engenheiro de segurança, ele relata que os 

motivos mais frequentes dos acidentes são descuido, negligência e desatenção, uma visão 

antiquada, patronal e insuficiente sobre os motivos dos acidentes de trabalho, mas ainda 

muito comum na formação dos profissionais da segurança. Essa visão parece crer que não 

são necessárias alterações nas tecnologias e nos processos, mas apenas uma mudança na 

cultura dos trabalhadores. Ela nega as múltiplas causas geradoras dos acidentes procurando 

um trabalhador culpado, nega os erros de projeto e as inadequações da tecnologia, os 

fatores de cunho organizacional e gerencial, que permanecem latentes no processo 

produtivo aguardando um novo disparador (descuido, desatenção etc.) para voltar a gerar 

acidentes (BINDER, ALMEIDA, 2003). Um olhar sociotécnico sobre a função do setor de 

saúde e segurança do trabalho e suas práticas na COOPERMINAS permitiria rever essas 

referências. Mais uma vez, vemos esse potencial da luta pela autogestão ser desperdiçado. 

Para elaboração desta tese, buscamos (insistentemente) levantar indicadores 

quantitativos sobre as condições de saúde e segurança (número de acidentes, de óbitos, etc) 

na COOPERMINAS e nas demais minas de carvão em Santa Catarina, a fim de avaliar, por 
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meio dessa medida objetiva, as possíveis melhorias no campo da SST na cooperativa. 

Como dissemos anteriormente (ver capítulo 2) não conseguimos acesso a essas informações 

mais completas. Temos apenas alguns indicadores da COOPERMINAS no período de 2012 

a 2014
137

. Em 2012 foram registrados 100 acidentes, em 2013 foram 146, sem contar o mês 

de dezembro, para o qual não encontramos os registros. Em 2014 o número de acidentes 

subiu bastante, atingindo a média de 20 acidentes por mês até abril. Considerando cerca de 

600 trabalhadores registrados na empresa
138

, isso significa 17%, 27% e 40% da força de 

trabalho lesionada nesses três anos analisados. Comparado com os dados do setor da década 

80 (ver tópico 2.3), não observamos melhorias
139

. Pelo contrário, no último ano analisado a 

situação parece extremamente alarmante.  

Alguns fatores podem ajudar a explicar esse resultado. Tive a oportunidade de 

entrevistar, por vídeo conferência, um assessor técnico do SIESESC
140

, que atua no setor e 

na região há 32 anos e participa ativamente da Comissão Regional do Setor Mineral (citada 

no tópico 2.3). A seguir apresentamos um trecho do relatório dessa entrevista. 

 

[...] perguntei ao assessor sobre suas impressões a respeito dessa 

comparação [entre as condições de SST na COOPERMINAS e nas outras 

mineradoras da região]. Falei pra ele da hipótese apontada na bibliografia 

sobre a autogestão e o cooperativismo, de que essa forma de “organização 

do trabalho”, onde os trabalhadores são proprietários e realizam a gestão 

democrática da empresa, favoreceria a SST. 

O assessor diz que a hipótese é boa e tem muito sentido, pelo menos em 

teoria. Ele avalia que por um bom período (não especificou quando) ela se 

confirmou na COOPERMINAS. Deu a entender que a COOPERMINAS 

já foi uma experiência exitosa do ponto de vista da saúde e segurança. No 

entanto, ele diz que há algum tempo não tem sido assim. Pelo contrário, 

ultimamente a empresa tem sido uma das piores da região nesse quesito.  

O assessor aponta dois fatores que ajudam a explicar esses resultados 

negativos. Por um lado, ele fala que lá os trabalhadores tem um “excesso 

de liberdade”. Ele diz que por um período isso foi bom, mas “num 

determinado momento, por serem donos, os trabalhadores resolveram 

fazer o que bem entendiam, e nem sempre isso está de acordo com os 

preceitos da segurança”.  

 

137
 Esses dados foram obtidos nos registros internos da empresa. 

138 
Dada a alta rotatividade de trabalhadores é difícil saber o número preciso. Por isso trabalhamos com essa 

estimativa de 600. 
139 Verificamos uma morte na COOPERMINAS no período em que desenvolvíamos nosso estudo (março de 

2014 a abril de 2015). Mas não temos base para estabelecer comparações a partir desse dado. 
140 

Sindicato da Indústria de Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina. 
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Por outro lado, o entrevistado destaca que a situação econômica da 

COOPERMINAS vem piorando muito nos últimos anos, e hoje a situação 

é delicadíssima. Observa-se então a precarização cada vez maior das 

condições de trabalho, e isso tem consequências óbvias para a saúde e 

segurança. 

Ao final da entrevista, o interlocutor fala ainda das relações conflituosas 

na empresa e diz alguma coisa do tipo: “vocês, que são ergonomistas, 

deviam fazer a ergonomia da mente das pessoas, é isso que está 

precisando”. (ARAUJO, 2016) 

 

Sobre o “excesso de liberdade” como possível causa dos resultados negativos do 

ponto de vista da saúde e segurança, por tudo o que já dissemos até aqui, discordamos do 

entrevistado. Acreditamos que a liberdade favorece a saúde (vide caso Chopwell) e, a nosso 

ver, o que ele chama de “excesso de liberdade” tem outros nomes e outras explicaç es. Pela 

leitura de Castoriadis (1979), entendemos que liberdade não significa “fazer o que bem 

entendem” (nas palavras do assessor). A liberdade para nós é liberdade para participar do 

exercício do poder compartilhado “por uma coletividade da qual todos efetivamente 

participam na igualdade” (CASTORIADIS, 1979, p. 63). O autor diz ainda que: 

 

Somente homens iguais podem ser livres e somente homens livres podem 

ser iguais. Uma vez que na sociedade necessariamente existe poder, 

aqueles que não participam desse poder em pé de igualdade estão sob a 

dominação daqueles que participam e o exercem, e portanto não são 

livres. (CASTORIADIS, 1979, p. 64) 

 

O que o entrevistado chama de “excesso de liberdade”, nós interpretamos como a 

falta de compromisso, que já apontamos anteriormente, e que é muito mais resultado da 

falta de igualdade e liberdade, do que de um suposto excesso (voltaremos a abordar essa 

questão no capítulo final da tese). 

Os dois últimos aspectos abordados pelo assessor como possíveis causas para os 

resultados negativos do ponto de vista da SST, entretanto, para nós têm muito sentido. 

Conforme apontamos no tópico 5.1, na virada de 2013 para 2014, a COOPERMINAS 

viveu momentos de intensos e explícitos conflitos políticos. As relações conflituosas 

podem desestabilizar as relações de confiança e colocar em risco a saúde e segurança dos 

trabalhadores, bem como a produtividade. Além disso, a situação econômica da empresa 

também é preocupante, pelo menos desde o final de 2013, e vem se agravando a cada dia. 

Isso pode explicar o vertiginoso aumento de acidentes nesse período. 
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5.5. Plano de carreira e política de remuneração 

Na ocasião do estudo de Fantin, a autora relata que uma das principais queixas dos 

trabalhadores da COOPERMINAS se referia à falta de transparência nos critérios de 

promoção e remuneração. Não havia coerência entre a função exercida, a qualificação 

profissional, o tempo de serviço e a remuneração recebida. Os reajustes salariais eram 

negociados pessoalmente entre o trabalhador e a direção, e variavam conforme a pressão 

individual, ou por merecimento ou por troca de favores.  

Em junho de 1991, segundo Fantin (1992), finalmente elaborou-se uma proposta 

de enquadramento profissional em cinco faixas salariais, estabelecendo uma diferença entre 

o maior e menor salário limitada a 7 vezes. Não encontramos registros sobre esse debate, os 

argumentos que o sustentaram e a forma como se desenrolou. 

A tabela de remuneração fornecida pelo departamento de pessoal da empresa em 

maio de 2014 é diferente da proposta relatada por Fantin. Atualmente ela apresenta as 

seguintes categorias com suas respectivas faixas de remuneração, sendo a diferença entre o 

maior e o menor salário de cerca de 3 vezes. 

Tabela 4: Faixas de remuneração na COOPERMINAS
141

 

Cargo / função 
Diferença pro 
nível anterior 

Diferença 
acumulada 

Servente superfície     

Servente subsolo 9% 9% 

Operador de Nível 3 10% 20% 

Operador de Nível 2 14% 36% 

Operador de Nível 1 4% 42% 

Nível técnico 11% 57% 

Encarregado superfície 17% 84% 

Encarregado subsolo 11% 104% 

Supervisor superfície 23% 151% 

Supervisor subsolo 11% 179% 

Engenheiro - Diretor 46% 308% 
Fonte: arquivos da empresa – maio de 2014. 

 

 

141
 Na primeira coluna, os cargos hierarquizados de acordo com a remuneração, do mais baixo para o mais 

alto. Na segunda coluna, a diferença entre a remuneração deste nível e o nível anterior. Na última coluna, a 

diferença acumulada entre a remuneração deste nível e o nível mais baixo da tabela. 
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No entanto, quando acessamos a folha de pagamentos, vimos que nem sempre essa 

tabela é seguida. Parece que ainda existem negociações por fora da tabela, apesar dessa 

queixa não ter sido explicitada ao longo da nossa pesquisa. 

Além disso, tivemos notícias de que recentemente (em março de 2015), em meio a 

uma grave crise financeira da empresa, a direção aumentou significativamente sua 

remuneração, sem consulta ao conselho deliberativo ou à assembleia geral. A decisão 

provocou indignação nos trabalhadores, conforme comentamos anteriormente. 

Cabe ressaltar ainda que de acordo com os trabalhadores a remuneração na 

COOPERMINAS, para todos os níveis operacionais, é superior a de qualquer mineradora 

da região, apesar da frágil situação financeira da empresa. Essa nos parece uma conquista 

importante, viabilizada pela eliminação dos salários mais altos normalmente pagos aos 

diretores e demais categorias técnicas e administrativas. 

Permanece válido o comentário de Novaes (2007) de que uma das principais 

mudanças ocorridas a partir da recuperação se refere ao maior equilíbrio na repartição dos 

excedentes, mas é preciso ficar atento para o risco disso se perder com o afastamento da 

perspectiva democrática e com a entrada de trabalhadores não-sócios. 

A respeito do plano de carreira, o departamento de pessoal informou em 2014 que 

boa parte dos trabalhadores de nível operacional ingressa na empresa sem nenhuma 

qualificação prévia, assumindo inicialmente a função de servente (de subsolo ou 

superfície). Com o tempo, a partir do seu interesse e das necessidades da empresa, o 

trabalhador tende a se especializar em uma função de operação (operador de MT, de PF, 

furador de teto ou blaster). Mas antes ele precisa ser ajudante na operação que pretende 

assumir. Se ele pretende ser operador de MT, ele provavelmente ficará alguns meses como 

cabista. Se pretende ser furador de teto, antes ele será ajudante de furador
142

. Finalmente, 

como operador, ele inicia no nível 3 e progride para os níveis 2 e 1, respectivamente, em 

intervalos de tempo mais ou menos regulares. Alguns desses trabalhadores, depois de 7 ou 

8 anos de carreira (em média) podem assumir a função de encarregado, e raramente podem 

vir a ser supervisores (só existe 1 supervisor de subsolo em toda a mina). 

 

142
 Na tabela acima não aparecem as funções de ajudante. Na COOPERMINAS os ajudantes são formalmente 

enquadrados como serventes. Ou seja, não existe uma faixa salarial ou um enquadramento funcional 

específico para os ajudantes. 
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O relato de um operador contratado, entrevistado em nossa pesquisa, exemplifica 

essa trajetória comum a muitos trabalhadores. Rafael entrou na COOPERMINAS em 2008, 

ficou 4 anos na empresa, passou 4 meses afastado em 2012, retornou em seguida, e está na 

empresa desde então.  

 

Trecho da entrevista com Rafael, dia 06/08/2014 

Fernanda: E você já trabalhou em outra mineradora? 

Rafael: Não, tudo que eu sei foi aqui. 

Fernanda: Começou aqui... e você começou com que função aqui? 

Rafael: Eu comecei na limpeza, de correr. 

Fernanda: E aí, como é que foi mudando de função? 

Rafael: Aí eu comecei a trabalhar, fui durante umas três semanas, aí 

estavam precisando na frente de serviços para ficar na botoeira, na cauda, 

aí me chamaram. Aí eu fui pro painel do conjunto 2, lá na linha 3, e 

comecei a trabalhar lá: na cauda, na botoeira... 

Rafael: Aí fui pra cauda, que é onde eles descarregam o material, comecei 

a ficar olhando eles, aí fazia o café dos operadores
143

... no cabo, de 

cabista, né. Ficava no cabo, fiz o curso
144

 aqui em cima, aí comecei a ficar 

no cabo, comecei a olhar como eles operavam a máquina, me chamou 

atenção, quis aprender e, eu acho que uns três meses depois, eu já estava 

operando. 

Fernanda: E há quanto tempo você está operando? 

Rafael: Ah, vai fazer 5 anos, eu acho, 6 anos. 

 

Conhecemos, no entanto, outros operadores que já chegaram à COOPERMINAS 

com experiência acumulada em empregos anteriores em outras mineradoras da região. 

Nesse caso, eles já ingressam na empresa no cargo de operador nível 3.  

Como vimos, não há muitas opções para progressão a partir dos níveis de 

operação. Os que não se tornam encarregados, tendem a retornar às funções de ajudante ou 

servente depois de certo tempo de operação, mantendo, no entanto, a remuneração e a 

alocação formal no nível operacional. Isso por que as condições de operação são bastante 

degradantes para a saúde e eles não conseguem permanecer na máquina por mais do que 8 

ou 10 anos. É interessante observar que essa possibilidade de retorno para uma função 

 

143
 “Fazer o café dos operadores” é uma expressão muito utilizada na COOPERMINAS. Significa substituir o 

operador na sua função enquanto ele faz uma pausa para o café. 
144

 Vamos falar mais sobre esse curso adiante, no capítulo final da tese. 
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teoricamente menos demandante do ponto de vista da saúde é uma escolha da organização 

que contraria a lógica do capital. Do ponto de vista do capital, não faria sentido manter um 

trabalhador com remuneração de nível 1 numa função que poderia ser exercida por outra 

pessoa com salário 23% inferior. A COOPERMINAS faz essa opção, que prioriza a vida e 

o bem estar dos trabalhadores mais velhos. 

Cabe ressaltar ainda que muitos operadores são habilitados para operar mais de um 

tipo de máquina, como é o caso de Pedro, que já trabalhou de operador de MT, PF e de 

blaster. Hoje ele opera a MT, mas diz que gostaria de trocar de função, pelo menos de vez 

em quando, para fugir da monotonia e desenvolver outras competências. A empresa prefere 

mantê-lo na função atual, pois reconhece sua especial competência para tal, mas se diz 

aberta a promover rodízios no sentido de atender aos desejos dos trabalhadores. Veremos 

no próximo tópico que as práticas de rodízio são frequentes na COOPERMINAS, mas 

poderiam ser melhor desenvolvidas. 

Tanto a questão do rodízio como a do plano de carreira, foram bastante debatidas 

no decorrer da pesquisa e serão melhor analisadas no capítulo final da tese. 

Por fim, ainda sobre a carreira, destacamos que nos cargos de nível técnico se 

enquadram os trabalhadores que já chegam à empresa com uma formação técnica, 

normalmente eletricistas ou mecânicos, podendo progredir para função de encarregados. 

 

5.6. Formação de competências para a autogestão 

Em nossa revisão bibliográfica sobre o tema da autogestão, enfatizamos a ideia de 

revolução cultural do cotidiano, como um elemento central para superação do modo de 

produção capitalista. Vimos que é preciso ir além da propriedade coletiva dos meios de 

produção e da gestão democrática, permitindo o florescimento de novos valores no seio da 

organização.  

Diversos autores (em especial NASCIMENTO, 2010) insistem na necessidade de 

um programa de formação para a autogestão que deve perpassar pelo menos três esferas 

indissociáveis do aprendizado. Nascimento (2010, p. 5) diz que é preciso “uma 

qualificação técnica pluriforme (para evitar o trabalho único e mecânico), análises 

políticas (para situar o objetivo da produção) e a formação moral (para favorecer a 

solidariedade)”. 
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Esse programa de formação não é executável somente a partir de conceitos e 

teorias. O autor enfatiza que as aprendizagens são baseadas essencialmente sobre práticas, 

que põem os operários em situações concretas e que lhes incitam a buscar respostas a estas 

situações. A aprendizagem é uma atividade que se efetua no nível do fazer. 

A história da COOPERMINAS começa assim: diante da crise econômica e do 

conflito político com o antigo proprietário, os operários se depararam com uma situação 

concreta para a qual era preciso buscar uma solução. A luta pela recuperação da empresa, 

com a participação ampliada dos trabalhadores e da comunidade de Criciúma de maneira 

geral, foi um momento de aprendizado coletivo importante para a formação técnica, política 

e moral de todos
145

. Mas é preciso destacar que as negociações eram realizadas sempre por 

poucas lideranças, que acabaram se tornando a referida elite política-administrativa da 

empresa. É preciso destacar ainda que os trabalhadores que participaram daquele momento 

há muito tempo já estão aposentados e não é possível medir o quanto desse aprendizado foi 

transmitido para as gerações seguintes
146

. 

Fantin relata que até 1991 não houve nenhuma iniciativa de formação técnica-

política-moral indissociada para os novos cooperados, mas que quando ela concluía seu 

trabalho de pesquisa uma iniciativa nesse sentido estava em andamento. Não temos registro 

de como essa atividade foi realizada e dos resultados alcançados. Na nossa imersão recente 

não observamos iniciativas nesse sentido.  

No entanto, destacamos que a formação técnica-política-moral se baseia 

essencialmente sobre práticas cotidianas, que não necessariamente são planejadas com essa 

intenção. Nascimento (2011) insistia na ideia da “experimentação autogestionária”, como 

um processo pedagógico que permitiria no longo prazo uma revolução cultural do 

cotidiano. A experimentação nos parece uma característica bastante presente na história da 

COOPERMINAS. Com seus erros e acertos, não se pode negar que a empresa está 

experimentando e se transformando continuamente. Experimentaram a eleição para 

encarregados e supervisores, experimentam um contrato diferenciado com os engenheiros, 

 

145
 Nas experiências argentinas de recuperação de empresas a intensidade dos conflitos com os patrões e com 

o Estado é notadamente superior ao que se verificou no Brasil. Esse fato é muitas vezes utilizado como 

argumento para explicar as razões de um maior engajamento político dos trabalhadores das ERTs do país 

vizinho. 
146

 Lembrando que os trabalhadores de subsolo tem aposentadoria especial de 15 anos. 
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experimentam trocas na direção, experimentam abrir as portas para pesquisadores-

militantes (que desde o início fizeram questão de se apresentar dessa forma) etc. 

A experimentação na COOPERMINAS mostra seu potencial de qualificação 

técnica pluriforme dos trabalhadores, por exemplo, ao abrir a possibilidade de rodízios de 

funções, seja como resposta às demandas da produção, seja para atender aos desejos dos 

trabalhadores de se apropriar de novas técnicas e de fugir da monotonia da tarefa única 

(vimos que isso é comum em outras ERTs). No entanto, essa prática é pouco debatida na 

empresa e, o que poderia ser um processo de aprendizado que integra as dimensões técnica, 

política e moral, acaba se restringindo à primeira dimensão.  

Essa parece ser a grande dificuldade da COOPERMINAS no seu processo de 

experimentação cotidiano. Se por um lado ressaltamos a experimentação como uma 

característica marcante na história da empresa, por outro vemos que hoje falta espaço (e 

confiança) para o debate e a avaliação coletiva dessa experiência. As assembleias, o 

conselho e toda estrutura formal de participação não têm sido suficientes para permitir o 

diálogo aberto. Os trabalhadores buscam espaços para isso nas brechas das prescrições, 

“com jeito” ou na “marra”, na relação com as diversas instâncias hierárquicas, mas 

frequentemente a escuta do outro é prejudicada pela falta de confiança. 

Devemos considerar que a experiência da COOPERMINAS, como qualquer outra, 

é situada num espaço e num tempo histórico. Vimos que pelo trabalho se constroem, 

mobilizam e confrontam saberes e valores que circulam da esfera do trabalho para a vida e 

a sociedade (SCHWARTZ, 2004a). O contexto social, político, econômico e cultural que 

permitiu a recuperação da empresa em 1987 e, possivelmente, sua sobrevida até hoje
147

, já 

não é o mesmo. Ele certamente influencia as possibilidades de formação técnica, política e 

moral dos trabalhadores. Caracterizamos um pouco desse contexto no início do capítulo 4 

da tese.  

Observamos que a cooperativa é fruto de lutas históricas dos trabalhadores e que, 

em grande medida, fez parte e foi influenciada pela história do PT, da CUT e do sindicato 

dos mineiros de Criciúma. Ressaltamos, no entanto, que a partir de 2005, como vimos no 

 

147
 Infelizmente há pouco registro histórico sobre a COOPERMINAS no decorrer dos anos 1990 e 2000. 

Nossa pesquisa não tinha como foco resgatar esse histórico, mas sim retratar o momento atual. Dessa forma, 

pouco podemos dizer sobre a gestão do trabalho na COOPERMINAS ao longo desse período. Resgatar esse 

histórico é uma sugestão para estudos futuros que indicamos na conclusão desta tese. 
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capítulo 3, uma parte desses movimentos e organizações populares ou de trabalhadores se 

enfraqueceram
148

 no Brasil e em Criciúma, e a experiência da COOPERMINAS ficou cada 

vez mais isolada. 

Desde nossa primeira aproximação com a empresa, em 2011, os trabalhadores 

contam que as relações sociais e políticas da empresa com outros atores locais e nacionais 

não são debatidas abertamente em assembleias, no conselho deliberativo ou em outros 

espaços de participação. Ouvimos relatos de que muitos trabalhadores se filiaram ou 

mesmo votaram no PT, por exemplo, só para não serem demitidos ou como forma de se 

aproximar da antiga direção (anterior a 2014). Parece que há algum tempo não existe um 

engajamento institucional consensuado na COOPERMINAS. 

Essa alienação dos trabalhadores da COOPERMINAS em relação ao contexto 

limita as possibilidades de formação integral dos trabalhadores. É difícil situar os objetivos 

da produção quando não se dialoga abertamente sobre política e sociedade
149

. A direção 

que assumiu o controle da cooperativa no final de 2013 apresenta um discurso de aversão à 

política (que combina com o cenário político brasileiro na atualidade), mas sabemos que 

entrar nessa batalha não seria possível sem construir uma teia de relações que certamente 

extrapola os limites da cooperativa. Não conseguimos identificar o atual posicionamento da 

direção com relação à política local e nacional. Isso mostra que o assunto continua 

perigosamente velado e tratado no âmbito das relações pessoais. 

Para nós, as relações políticas da empresa, se compreendidas como parte de sua 

atividade geral, importante para a viabilidade técnica-econômica-social-política do 

empreendimento, abriria mais uma oportunidade para a formação integral dos 

trabalhadores. Mas elas não têm sido assim compreendidas. A experimentação de uma 

produção socialmente engajada, outra ousadia da luta desses trabalhadores, como outras 

tantas experimentações, não têm sido objeto de reflexão e aprendizado coletivo
150

. Sem 

 

148
 Acabaram, foram cooptados, burocratizados ou perderam sua essência. 

149
 Uma avaliação crítica da trajetória e das contradições alimentadas pelo conjunto das instituições sociais e 

políticas que se aproximaram da COOPERMINAS ao longo dos anos 1990 e 2000 permitiria compreender 

melhor em que medida elas contribuíram ou prejudicaram a organização autônoma dos trabalhadores. Mas 

não vamos fazê-lo nesta tese. 

150 Henriques (2014) conta que na Flasko (uma ERT no estado de São Paulo), a partir da recuperação, adotou-

se um procedimento “simples” de sinalização de um código 10, que significa que o trabalhador está em 

atividade política. Assim a empresa reconhece o engajamento social e político como parte do trabalho e cobra 
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pretender aprofundar esse debate, podemos dizer que no cenário político atual brasileiro (e 

mundial), isso não está fácil para ninguém. 

 

Considerações finais sobre a organização do trabalho na COOPERMINAS 

A análise das rupturas e continuidades realizadas no plano da organização do 

trabalho na COOPERMINAS permitiu evidenciar elementos que fortalecem a luta pela 

autogestão e outros que apontam para o sentido contrário. 

Ao mesmo tempo em que constatamos a formação de uma elite político-

administrativa que se cristaliza no poder e se afasta dos trabalhadores e suas demandas, 

vimos que a estrutura formal de participação (eleição para diretores e conselho e assembleia 

geral), com todos os seus limites, tem garantido um espaço mínimo que propicia mudanças 

em situações extremas. 

Observamos também que, lamentavelmente, a luta dos trabalhadores da 

COOPERMINAS não permitiu repensar a função e a atuação das instâncias hierárquicas de 

planejamento e controle do trabalho (em especial dos encarregados). A manutenção de 

práticas e saberes cristalizados por uma cultura de trabalho prévia, em contradição com as 

normas e valores introduzidos pela perspectiva da autogestão, tem gerado uma falta de 

confiança recíproca (tema caro a psicodinâmica do trabalho) na relação dos encarregados, 

tanto com os operadores, quanto com seus superiores, implicando em sérias consequências 

para a saúde dos trabalhadores e para a produção. A experiência de Chopwell poderia 

fornecer importantes subsídios para uma reorganização do processo de trabalho a partir de 

uma concepção sociotécnica. Apesar dessa grave limitação, vimos que na COOPERMINAS 

os trabalhadores não se cansam de lutar por liberdade e autonomia para realizarem seu 

trabalho com eficácia e com prazer. 

Chamamos atenção ainda para as contradições e conflitos gerados pela 

convivência entre trabalhadores cooperados e contratados. Se, por um lado, destacamos que 

persiste uma forma de apropriação indevida da mais-valia dos proprietários dos meios de 

produção sobre os “vendedores” da força de trabalho, por outro lado, ressaltamos que a 

participação dos cooperados nas equipes de operação tem cumprido uma função importante 

                                                                                                                                                                                 

que essas atividades sejam debatidas com o coletivo. Em diversas ERTs argentinas também é possível 

verificar mecanismos desse tipo. 
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de contrapor o poder do encarregado e limitar a pressão sobre os operadores contratados, 

nessa assimétrica correlação de forças. 

No que tange à distribuição dos excedentes, mais uma vez, como na pesquisa de 

Henriques et. al. (2013) e outras, foi possível confirmar que a luta pela autogestão, com 

todos os seus percalços, tem o inegável mérito de reduzir significativamente a colossal 

distância entre a remuneração do “andar de cima” e a do “andar de baixo” reproduzida e 

naturalizada pelo modo capitalista de produção. Entretanto, os acontecimentos mais 

recentes alertam para o risco dessa conquista se perder se não estivermos atentos aos 

desvios de rumo nessa sinuosa estrada da utopia. 

Por fim, destacamos que, como alertava Nascimento (2010, 2011), a 

“experimentação autogestionária” é o que há de mais valioso nessa história. Os 

trabalhadores não se cansam de inventar, de resistir, de lutar por esse projeto extremamente 

conflitivo, que se define, negocia e tensiona (violentamente) dia-a-dia, numa arena 

heterogênea, num espaço isolado, onde o mundo parece insistir em reforçar as normas e 

valores do capital. 

Nós não estamos aqui para isso. Não nos furtamos em apontar as limitações, as 

restrições e as contradições dessas experiências potentes e, ao mesmo tempo, frágeis. Mas 

insistimos em enaltecer e explorar o potencial emancipatório que a COOPERMINAS, bem 

como qualquer forma de luta dos trabalhadores, carrega. Acreditamos que a melhor 

contribuição que o nosso trabalho (o trabalho acadêmico) pode dar para essa luta é no 

sentido de dar visibilidade aos saberes e valores germinados cotidianamente nessa 

experiência de resistência dos homens e mulheres
151

. Precisamos manter viva essa história e 

guardar aprendizados oriundos dos erros e acertos, naturais de qualquer experimentação. 

Nesse sentido, no capítulo que se segue recorremos a uma análise da atividade dos 

operadores da COOPERMINAS, buscando sistematizar a complexa dinâmica que envolve 

a elaboração e a mobilização das competências e a cooperação nos coletivos de trabalho. 

 

151
 Lamentavelmente, não exploramos o papel das mulheres na experiência de resistência dos mineiros de 

Criciúma. Certamente elas tiveram suma importância e, mais uma vez, ficaram obscurecidas na história. A 

questão merece outros estudos. Ainda no âmbito dessa imersão, pude registrar em meus cadernos de campo 

algumas impressões sobre as desigualdades de gênero e algumas manifestações da opressão contra as 

mulheres entre os mineiros de Criciúma. Com a ajuda de Bruna Vasconcellos, analisamos esses breves 

registros no artigo “Vivênciando o ser mulher em uma mina de carvão” (VASCONCELLOS e ARAUJO, 

2016).  
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CAPÍTULO 6: Um olhar sobre a operação na COOPERMINAS: mobilização de 

competências e coletivos de trabalho na limpeza das rafas 

A Análise Ergonômica do Trabalho desenvolvida na COOPEMINAS entre março 

de 2014 e abril de 2015 revelou inúmeras faces da experiência autogestionária posta em 

marcha pelos trabalhadores da mineração de carvão em Criciuma desde 1987. As lutas 

travadas perpassam diversas esferas. No capítulo anterior analisamos os aspectos 

relacionados à organização do trabalho na empresa, verificando que longe de propor uma 

forma autogestionária prefeita e universal, a experiência revela um projeto extremamente 

conflitivo que se define, negocia e tensiona a cada dia. 

Neste capítulo final da tese lançamos um olhar sobre a atividade dos operadores de 

MT na limpeza das rafas – etapa do processo escolhida como “crítica” ao longo da AET, 

conforme destacamos no capítulo quatro. Por meio da metodologia desenvolvida no Projeto 

META, elaboramos um diagnóstico da situação de trabalho estudada, que aqui 

apresentamos em três partes.  

Num primeiro momento vamos privilegiar a apresentação dos aspectos materiais 

que caracterizam a situação de trabalho, denotando ainda os possíveis efeitos disso para a 

saúde e segurança dos trabalhadores e para qualidade e eficácia da produção.  

Na segunda parte do capítulo, discorremos sobre a organização do trabalho na 

equipe que participa da limpeza das rafas. Nosso percurso metodológico permitiu 

compreender melhor a função dos operadores de MT do que a dos cabistas e operadores de 

correia. Portanto, com diferentes graus de profundidade, apresentamos um olhar sobre a 

tarefa e os condicionantes organizacionais que afetam a atividade de cada membro da 

equipe. Lançamos ainda um olhar sobre a dinâmica desses coletivos de trabalho. 

Na terceira e última parte do capítulo apresentamos algumas situações vivenciadas 

cotidianamente pelos operadores de MT nas etapas da operação que compõe a limpeza das 

rafas, permitindo uma maior aproximação da atividade. A partir dessa aproximação 

refletiremos sobre a mobilização das competências e dos coletivos de trabalho na atividade.  
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6.1. Diagnóstico parte 1: aspectos materiais  

O ambiente e as condições de trabalho na mineração de carvão em subsolo são 

extremamente degradantes do ponto de vista da saúde e segurança dos trabalhadores. No 

capítulo dois destacamos alguns fatores de risco presentes na atividade nesse contexto, 

como: a precariedade e provisoriedade das instalações; as condições de acesso e 

movimentação no subsolo; a presença de máquinas e instalações elétricas de alta tensão em 

ambiente mal iluminado, úmido e com poças, e a movimentação das máquinas pesadas 

(elétricas ou não) nessas condições ambientais; a poeira de carvão suspensa, o calor e o 

barulho; os riscos de desabamento de teto; a presença de pedras soltas no chão, no teto ou 

nas caçambas das MTs, servindo como obstáculo a movimentação e ainda podendo se 

projetar e atingir um operador; além do excesso de esforço físico demandado para o 

carregamento de materiais e ferramentas e para a operação de máquinas robustas, podendo 

levar ao desenvolvimento de problemas osteomusculares. 

Para além das questões gerais que afetam a saúde e segurança dos trabalhadores no 

subsolo, e inevitavelmente tem seus efeitos sobre a qualidade e eficácia da produção, 

podemos destacar algumas especificidades dos riscos a que se submetem os operadores de 

MT.  

Os operadores de MT, junto com os furadores de teto e seus ajudantes, são os que 

estão mais expostos ao risco de desabamento de teto. Eles trabalham numa região onde o 

teto ainda não foi escorado, retirando o carvão dali justamente para permitir a escoração 

posterior. Mesmo protegidos pelo teto da máquina, que todos dizem que sustenta o peso da 

rocha num eventual desabamento, eles não estão livres desse risco.  

Um trabalhador da COOPERMINAS fala sobre isso dizendo que já viu 

"caimentos" de 60, até 80 toneladas em cima de MT, e o trabalhador sai sem ferimentos. 

Para ele, "não tem perigo", mas diz: "[quando acontece isso] só tem que ficar uma semana 

em casa". Curiosas, as pesquisadoras tentaram entender: "Como assim? Se ele sai ileso, 

porque tem que ficar uma semana em casa?". Então o trabalhador esclarece, dizendo que 

apesar de não ter ferimentos físicos, o operador nessa situação passa por um grande susto, 

que abala sua confiança. Ele precisa de um tempo pra acreditar que ainda está vivo, que 
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Somam-se às condições ambientais, os fatores de risco associados à máquina em 

operação. A MT produz muita vibração. Como disse o engenheiro mecânico da 

COOPERMINAS: essa máquina não tem amortecedor, o amortecedor é a coluna do 

operador.  

Certa vez discutíamos com o grupo piloto os problemas relacionados com o 

excesso de parada de máquinas para troca de pneu
153

. O engenheiro elétrico contou que a 

equipe técnica fez uma avaliação desse problema, e observou que os operadores reduziam a 

pressão de calibragem dos pneus para ter mais conforto na operação. Os operadores querem 

o pneu mais vazio porque isso diminui a vibração da máquina. Mas o pneu mais vazio tem 

seu tempo de vida útil reduzido. Marcos conta que realizou-se então uma avaliação para se 

definir um novo padrão de calibragem, meio-termo, que não prejudique tanto o operador, e 

nem desgaste demais o pneu. Na avaliação do relator, parece que os problemas de pneu 

diminuíram depois disso.  

A MT também produz muito calor e o acento da máquina fica bem rente ao motor, 

favorecendo a transmissão do calor da máquina para a pessoa que trabalha. Algumas 

medidas foram adotadas na COOPERMINAS para evitar ou mitigar esse efeito. Pedro diz: 

“E aqui é melhor que na Carbonífera Criciúma. Lá não tinha ventoeira, e aqui tem. E lá 

não tinha aquela proteção pra banco e pro chapão da máquina. Aqui tem.” (no II EST, dia 

30/10/2014). Mesmo assim são frequentes os relatos de problemas de vômito e/ou desmaio 

nas máquinas, como efeitos do calor excessivo e da vibração. 

Outro elemento da máquina que merece reflexão é a sua concha. Seu tamanho e 

formato podem facilitar ou dificultar a queda de material. 

 

Que a concha é desse tamanho assim e baixinha assim. Até perigo pra 

quem encher, porque a concha grande, tu enche ela, e ela espalha em 

cima. E aquela pequena ali, ela faz um bico assim, ó. Se tiverem uma 

pedra em cima, aí tu tem que vir, ó, controlando ela assim, ó, pra pedra 

não cair, ó. Que daí se ela cai, ela te machuca. (Jorge, no I EST, dia 

29/10/2014) 

 

Esse mesmo operador diz ainda que quando as pedras caem na direção do cockpit 

da máquina, não só machucam a perna e o joelho do operador, como se acumulam perto 

 

153
 A troca de pneus foi, segundo os dados levantados na Análise do funcionamento global da empresa, o 

segundo principal motivo de paradas das MTs no período analisado. 
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dos pedais dificultando a operação e podendo fazer o operador perder o controle sobre ela. 

Claudio conta que pediu para a equipe de mecânica fazer uma proteção que foi acoplada na 

parte da frente da máquina, evitando que as pedras atinjam suas pernas e joelhos. Os 

demais operadores que participavam do encontro gostaram da ideia e sugeriram que isso 

fosse feito para todas as máquinas. Essa adaptação estava sendo implementada na ocasião 

da nossa última visita à COOPERMINAS. 

No entanto, Pedro lembra que a concha pequena, além de potencializar esse risco 

para o trabalhador, torna o trabalho mais desgastante e menos eficaz, uma vez que será 

preciso fazer mais viagens entre a rafa e a correia para retirar a mesma quantidade de 

carvão.  

 

É o caso se uma mina se você fosse tirar 30 caçambadas com uma concha 

grande, com uma concha pequena, ia tirar com umas 38... Vocês vão ter 

que ir 8 vezes mais, por porcentagem é mais ou menos assim... 8 vezes da 

rafa, olha a perda de tempo que dá. E o desgaste do operador... (Pedro, no 

I EST, dia 29/10/2014)
  

 

A partir dessas análises a empresa se organizou para padronizar os tamanhos e 

formatos das conchas. Na ocasião da nossa última visita à empresa, esse processo já estava 

em curso e quase todas as máquinas já estavam com conchas novas (feitas na oficina 

própria da COOPERMINAS). 

Refletimos com os operadores ainda sobre a posição da concha (ou caçamba) da 

máquina. Localizada à frente do equipamento, quando levantada ela limita 

significativamente o campo de visão do operador. Ele tem visibilidade quase nula quando 

transita da rafa para a correia com a concha carregada de material. Somando a isso o 

barulho intenso e a iluminação reduzida, fatores que dificultam a comunicação no subsolo, 

os riscos de atropelamento se tornam muito elevados. Os operadores dizem que acidentes 

ou quase acidentes por atropelamento acontecem toda semana. 
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medida realizado nas oficinas de cada mineradora, de maneira pouco planejada, 

formalizada e documentada. Encarar os problemas da máquina implicaria em repensar seu 

projeto original, sem nem mesmo ter acesso a ele. Os trabalhadores da empresa dizem que a 

equipe técnica teria a qualificação necessária para desenvolver estudos e projetos dessa 

natureza, mas... "só que aqui a gente não tem tempo pra fazer engenharia. Nós estamos 

apagando incêndio todo dia.” (Marcos, engenheiro elétrico, em reunião do grupo piloto, 

dia 30/10/2014). Volpato (2001) dizia que  

 

Os estudos de engenharia desenvolvidos pelas mineradoras sempre foram 

muito limitados. [...] Os engenheiros sempre foram investidos muito mais 

de responsabilidades gerenciais do que técnicas. Esta postura 

administrativa dos mineradores fez com que se agregassem às empresas 

poucas inovações de ordem tecnológica [...]. (p. 33) 

 

Parece então que o problema de projeto (ou falta de projeto) da máquina não é só 

uma questão de tempo da equipe técnica. Segundo Volpato, historicamente os engenheiros 

não exerceram essa função nas mineradoras da região. Não esteve entre as prioridades da 

administração das empresas destinar recursos para o desenvolvimento de projetos de 

máquinas mais eficazes e seguras. Na lógica dominante, abre-se mão desse tipo de 

investimento em detrimento da depredação da força de trabalho, em especial nos processos 

intensivos em mão-de-obra. O sistema de organização do trabalho vigente desde a chegada 

das máquinas reserva   chefia (de diversos níveis) a “simples” função de impor a disciplina 

aos operadores, e se contenta em aplicar os dispositivos tecnológicos que chegam prontos e 

se apresentam como únicos e universais. A luta pela autogestão na COOPERMINAS até 

hoje não foi suficiente para reverter esse quadro. 

A situação é agravada pela dificuldade que a empresa vem enfrentando para 

realizar as manutenções preventivas e corretivas de maneira adequada. Os trabalhadores 

alegam que faltam recursos financeiros para a compra de peças e materiais de qualidade, e 

que nem sempre esses insumos estão à disposição no momento necessário. Além disso, a 

equipe de manutenção, muito demandada, não tem conseguido se organizar para planejar as 

manutenções preventivas adequadamente. A falta da manutenção preventiva acentua os 

problemas de vibração e calor, além de aumentar os riscos de acidentes com o equipamento 

e, obviamente, levar ao aumento das paradas de máquinas e paradas de produção em 

consequência disso. 
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Outro equipamento que compõe a situação de trabalho na limpeza das rafas e 

merece ser analisado para se entender os determinantes da atividade é a correia 

transportadora (CT). Os trabalhadores reclamam que a correia é muito curta e estreita, e se 

queixam principalmente dos pontos de descarga. Essas características da correia dificultam 

o descarregamento e o transporte do material, tornando necessárias muitas paradas do 

equipamento para limpeza e manutenção. 

A chefia cobra que os trabalhadores alcancem os resultados desejados, apesar das 

condições muitas vezes precárias. 

 

A bomba, o motor de tração está ruim. Tá ruim. Ele perguntou e tá ruim. 

Não tem motor. Mas a produção tem que sair. Então o supervisor deu 

sinal, "ó, ele vai ter que tirar sete [rafas]". "Mas não tem como tirar sete!" 

"Não, mas dá, dá um jeitinho". "Não, mas tu vai dar um jeitinho como, se 

não tem motor?" (Lucas, operador de MT, I EST, dia 29/10/2014) 

 

Respondendo   pressão por produção, os operadores “dão um jeitinho” 

desenvolvendo modos operatórios próprios que, além de degradar ainda mais o 

equipamento, não permitem a mesma produtividade do trabalho. Por exemplo, um operador 

conta que quando a tração de um lado está ruim, ele faz a curva na galeria usando o balanço 

da concha. Assim ele consegue operar, ainda que sem a mesma eficácia. No entanto, essa 

prática prejudica os cilindros da máquina, que terão sua vida útil reduzida.  

Na nossa árvore de problemas indicamos que as quebras frequentes de 

equipamentos eram consequência de uma série de fatores, entre eles, a utilização 

inadequada dos equipamentos
154

. Os trabalhadores entrevistados na primeira etapa da AET 

diziam que os operadores não tinham cuidado com as máquinas e que faltava compromisso, 

treinamento e qualificação para preservá-las. Na segunda etapa da pesquisa o grupo piloto 

ratificou essa compreensão inicial dos problemas. Mas, avançando na análise da atividade, 

percebemos que a utilização inadequada dos equipamentos muitas vezes é fruto da pressão 

da chefia por produzir sem as condições adequadas. 

 

 

 

154
 Os demais fatores apontados na ocasião da análise da demanda eram: “equipamentos funcionam na 

gambiarra”, “falta de manutenção preventiva”, “manutenção inadequada” e “compra de peças de baixa 

qualidade”.  
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Outra coisa: nós estamos trabalhando com as máquinas no limite. Aí essa 

semana eu trabalhei com uma máquina estalando lá, e se parar pra 

arrumar, dá um ataque no encarregado. Toca assim. Toquei assim. 

Quebrou no final, o cubo arrebentou, a 120 arrebentou, arrebentou tudo. 

Queria dar advertência, punir a gente! Pô! [risos] Então, com essas 

situações aí, a gente precisa amadurecer nisso daí. Aí a gente assume uma 

responsabilidade de trabalhar com a máquina num estado terminal... e aí, 

tem que assumir. (Pedro, V EST, dia 09/04/2015) 

 

Como destacamos no capítulo 1, na atividade concorrem objetivos múltiplos, por 

vezes, contraditórios. O operador precisa produzir e preservar o equipamento. Mas nas 

condições dadas pela empresa, às vezes não é possível conciliar esses objetivos. Ou ele 

produz, ou ele interrompe a produção para preservar o equipamento, em uma genuína 

“dramática do uso de si” (SCHWARTZ, 2010). 

Como o operador decide pela priorização de um ou outro objetivo no momento da 

ação? Lucas destaca que é possível operar e atingir resultados razoáveis com a máquina 

fora das condições ideais, desde que a rafa, a galeria e o painel apresentem uma situação 

compatível com as limitações do equipamento. 

 

Tá, tamo tirando bem? Tamo tirando bem, mas tem que ver que a gente 

mudou [o explosivo] de duas polegadas pra uma polegada e meia
155

, a rafa 

é menor, o painel é novo, a correia lá em cima. Isso tudo tem como fazer, 

agora tu pegar já com duas polegadas, a rafa soca mais... Se nós 

pegássemos com duas polegadas do jeito que a máquina tá, ela vai 

trabalhar uma hora, uma hora e meia, mais que isso ela não trabalha. 

(Lucas, I EST, dia 29/10/2014) 

 

Estas são algumas variabilidades importantes da situação de trabalho. Dependendo 

das características geológicas do solo e da qualidade do processo de preparação, a lapa 

pode estar mais ou menos regular, facilitando ou dificultando a atividade de limpeza das 

rafas. O tamanho das rafas também pode variar, a depender da preparação. Os trabalhadores 

dizem ainda que a rafa pode estar mais espalhada ou mais socada, e com mais ou menos 

pedras. As rafas menores, mais espalhadas e com menos pedras são mais fáceis e rápidas de 

limpar, enquanto as maiores, mais socadas e com mais pedras são mais difíceis, 

demandando mais esforço do operador e do equipamento. A distância entre a correia e a 

rafa é outra variável importante que influencia no trabalho dos operadores de MT. Quanto 

 

155
 As dinamites utilizadas para detonação podem ser de 2” ou 1,5” polegadas. Dependedo das dimensões da 

dinamite utilizada a rafa vai ser maior ou menor, mais espalhada ou mais socada etc. 
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mais perto a correia estiver é mais rápido e menos desgastante o trabalho de limpar uma 

rafa. A configuração dessas variáveis pode tornar a situação mais ou menos favorável. O 

operador, portanto, precisa avaliar a situação para decidir como agir. Mas ele também 

precisa de autonomia e da confiança dos seus colegas e superiores para tomar a decisão 

adequada. Vimos no capítulo anterior (e nessas últimas falas) que nem sempre isso tem sido 

possível na COOPERMINAS. 

É importante ainda destacar que nessa tomada de decisão um terceiro objetivo 

também está em jogo. Lucas diz que operar com uma máquina ruim ou em uma situação 

desfavorável, não traz resultados positivos nem para a produção, nem para a saúde dos 

trabalhadores. 

 

A gente, no caso, não vai tirar o carvão, e vai se prejudicar: coluna, por 

causa da lapa, porque dependendo da onde a gente trabalhe a lapa é muito 

ruim, vou fazer uma volta, como eu disse, naquela voltinha que tem que 

fazer ali a coluna vai trabalhando. (Lucas, I EST, dia 29/10/2014) 

 

Para dar conta das adversidades os operadores fazem um determinado “uso de si” 

(SCHWARTZ, DUC e DURRIVE, 2007) que nem sempre prioriza sua saúde. Seja por 

imposição da chefia, seja pelos valores próprios dos operadores, o objetivo da produção 

geralmente fala mais alto.  

 

Por que o fato é que o pessoal que se estoura é porque querem tirar 

[carvão], entendeu? Se estragou, é porque estão trabalhando. Vontade 

tem. [...] Nas condições que nós estamos trabalhando lá está chovendo 

carvão. Só quem pega uma PF, só quem pega uma MT sabe. (Rafael, 

operador de MT, em entrevista, dia 06/08/2014) 

 

Diálogo entre operadores de MT no I EST (dia 29/10/2014) 

Cláudio: Estamos produzindo acima da meta que a gente... 

Pedro: Por esforço! Porque não tem como requerer uma produção com 

uma máquina debilitada. Então é do nosso esforço, mas estamos 

produzindo bem. 

 

Até aqui destacamos inúmeros fatores que tornam a atividade dos operadores na 

limpeza das rafas desgastante e degradante do ponto de vista da saúde. Entretanto, sem 

negar a evidente face degradante dessa atividade, é importante reconhecer que, 

“misteriosamente”, os operadores demonstram uma relação de prazer muito significativa 
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com a sua atividade, remetendo-nos, de certo modo, à dimensão enigmática da atividade. 

Captamos em nossa pesquisa muitos depoimentos nesse sentido.  

 

Eu não troco o meu serviço por nada. Eu não quis porque eu viso o 

aposento. E aqui eu me sinto bem. Eu faço o que gosto. Não quero sair da 

MT. Eu amo. Eu amo. Eu amo trabalhar na MT. Eu opero porque eu 

gosto. Falo isso para todo mundo. (Rafael, em entrevista, dia 06/08/2014) 

 

Tá, assim, eu trabalho 12 anos na MT... eu faço o que eu gosto. Eu deixo a 

mina, tenho o prazer de chegar lá e tirar o carvão, se tiver 10 eu prefiro 

tirar as 10. É o que eu gosto de faezr, sempre gostei. Já trabalhei em 

outras empresas sem ser na MT, não era... pra mim é estar ali. Eu gosto, 

eu peguei isso porque eu gosto de estar ali. Quem convive comigo sabe do 

que eu falo. [...] Quem trabalha comigo sabe: eu vou ali, entro pra dentro e 

esqueço brincadeira, vou pra trabalhar. Entro pra dentro dela pra trabalhar. 

E se tiver 10, eu quero tirar 10. E se não der, eu chego em casa, vou 

pensar no porquê que eu não consegui tirar aquelas 8, 9 minas. Eu sou 

assim. Eu sonho com essa imundice aqui [risos]. Mas é gostoso, é um 

sonho gostoso... quando abro o olho, tô em casa. Cabou o carvão. Já 

aconteceu várias vezes comigo: 12 anos em cima daquilo ali, então...  tem 

hora que tu chega em casa e sonha. Mas é gostoso. (Lucas, II EST, dia 

30/10/2014) 

 

Essa dimensão do prazer no trabalho é fundamental. Quando Lucas diz que se ele 

não consegue atingir sua meta de produção ele vai pra casa pensando por que não 

conseguiu, vemos que esse engajamento do trabalhador gera uma reflexão após a ação, 

essencial para o desenvolvimento da competência. Schwartz (2007) dizia que o agir em 

competência é muito influenciado por aquilo que vale para a pessoa (referência ao 

ingrediente quatro). O prazer no trabalho permite o acoplamento do sujeito com a situação 

no momento da ação, porém, mais do que isso, permite que ele continue refletindo sobre o 

trabalho após sua execução, elaborando novos conhecimentos sobre a ação. 

A fala do Lucas nos faz pensar ainda que o prazer no trabalho também é fruto dos 

resultados alcançados. Como dizia Duc, Duraffourg e Durrive (2007, p. 73), “a eficácia 

participa do sentido da saúde: trabalhar pra encher lixeiras é insuportável”. Se 

entendemos que o prazer é potencializador da saúde, podemos então afirmar que, em 

muitas situações, saúde e eficácia da produção são objetivos complementares. 

Alguns trabalhadores acreditam, no entanto, que só é possível vivenciar o prazer 

no trabalho quando tudo funciona bem, quando as condições são favoráveis à operação: 

máquina boa, lapa boa, correia perto etc. 
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Eu acredito que o prazer que o Lucas tem nessa máquina é desde que a 

máquina esteje boa, né. Se a máquina tiver em condições ruins, aí não 

arruma mais nada, dá vontade de correr. Mas a máquina tando bem 

ajustada para poder operar, ela dá prazer sim. (Pedro, II EST, dia 

30/10/2014) 

 

Mas outros acham que o prazer independe das condições. 

 

A máquina que for. Não adianta. O cara que gosta, a máquina pode estar 

ruim, que... “Ah, vou largar isso aí... não!” [...] Tocando ontem, entre nós 

comentando sobre a máquina, óleo, cabo, ontem aconteceu tudo na mesma 

máquina. Pedra na rafa pra arrebentar mangueira, o cabo estourou três 

vezes, aconteceu tudo ontem! Mesmo assim, a gente quer tá lá dentro. 

Não larga. (Denis, operador de MT, II EST, dia 30/10/2014) 

 

Perguntamos aos operadores da onde vem esse prazer, e eles falam da emoção de 

pilotar a máquina no limite dela. Falam de adrenalina. 

 
Diálogo no II EST (dia 30/10/2014) 

Vicente: Por que vocês acham? Você consegue identificar o que tá ali que 

dá prazer? Da onde que vem isso? 

Denis: A emoção. Quando pega uma lapa boa, que a gente consegue botar 

no limite dela, fazer uma volta rápida, descarregar e voltar certinho, sem 

se machucar. O prazer pra mim é... prazeroso estar ali dentro também. 

Lucas: Adrenalina. A gente sabe que é perigoso. 

Denis: Quando a lapa tá muito ruim, a gente... não, porque daí tem que ser 

mais cuidadoso, porque pode cair uma pedra da concha. Agora, quando tá 

uma lapa lisinha mesmo, que tu consegue botar no limite dela, aí é 

prazeroso, aí é emoção. Tu pode... o operador que diz que não é, aí não 

adianta. 

 

Colocar a máquina no limite é provar que você a domina. É prazeroso para o 

trabalhador reconhecer sua competência. Mas já dissemos que tem sempre algo mais, algo 

de enigmático nessa dimensão. Afinal, o mesmo operador que disse nessa última fala que a 

lapa tem que estar lisinha para dar prazer, tinha dito antes que não importa as condições, ele 

quer estar ali, ele gosta daquilo.  

Rafael dá pistas de que o prazer está para além da operação da máquina, se 

associando com a história da cooperativa e a história das famílias dos mineiros, que se 

cruzam a todo momento. 
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Eu não vou porque eu já tive oportunidade de trabalhar em outras 

empresas por causa do salário maior e tudo, não fui. Visando o aposento, 

em outras mineradoras vai ser o mesmo aposento. Só porque vai ser tudo 

diferente. Lá não vou ter amigo, não vou ter a história que eu tenho aqui, 

sabe, meu pai se aposentou aqui, deixou a vaga pra mim. Eu conheço toda 

a história dessa empresa. (Rafael, em entrevista, dia 06/08/2014) 

 

Numa sábia reflexão Tarzan (auxiliar de PCP, membro do grupo piloto) diz que os 

operadores constroem esse prazer recriando suas formas de operar, se desafiando, se 

(re)descobrindo. 

 

[...] se olhar a maneira... Quantas viagens ele faz na galeria em média? 

mais ou menos 50, 40. Chega um certo momento que é tão automático que 

ele para ser um pouquinho diferente, ele se diverte. Se diverte com a 

máquina. Olha dessa vez foi um pouquinho diferente. Quando ele vê vai 

aprendendo, vai gostando, quando ele vê ele terminou. Você vê hoje o 

Cláudio descendo aquela rampa hoje. É divertido. Imagina quando a gente 

é criança descer um morro com uma carretilha. É mais ou menos aquilo 

ali. (Tarzan, em reunião do grupo piloto, dia 31/10/2014)  

 

É nesse espaço, às vezes tão difícil de enxergar, que se constrói a atividade. O 

“mistério” da relação de prazer pode ser ao menos parcialmente desvendado se 

conseguirmos compreender o que se passa entre o prescrito e o real. Essa fala mostra que a 

atividade dos operadores é viva na limpeza das rafas. Eles desenvolvem competências 

(individuais e coletivas) para lidar com as situações variadas e atingir os resultados 

esperados. Se é certo que alguns aspectos materiais implicam em constrangimentos à saúde, 

é certo também que a mobilização da personalidade e o engajamento do coletivo para 

driblar as adversidades podem se reverter em ganhos para a saúde, levando à transformação 

do sofrimento em prazer no trabalho. 

 

6.2. Diagnóstico parte 2: organização da equipe  

A limpeza das rafas, como vimos, é feita no turno de produção (ver tópico 4.2.2). 

Nessa operação, as MTs são utilizadas para pegar o material acumulado no fundo das 

galerias após a detonação e transportá-lo para as CTs.  

No turno da produção, em cada painel são alocadas equipes compostas por 2 

operadores de MT, 2 cabistas, 1 caudeiro, 1 botoeira e/ou 1 cabeçoteiro (podendo ter 

pequenas variações na composição, a depender da disposição do painel). No comando dessa 

equipe está um encarregado de produção, normalmente um ex-operador, que às vezes se 
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responsabiliza por mais de um painel. Cada encarregado de produção conta com o apoio de 

1 mecânico de máquina e 1 eletricista para dar conta das demandas de manutenção que 

surgirem no(s) painel(is) onde ele atua. 

A seguir apresentamos um olhar sobre a organização do trabalho da equipe que 

participa da limpeza das rafas. Com diferentes graus de profundidade, analisamos a tarefa e 

os condicionantes organizacionais que afetam a atividade dos operadores de MT, cabistas e 

operadores de correia. Concluímos com uma análise da dinâmica desses coletivos de 

trabalho. 

 

6.2.1. Operadores de MT 

A função dos operadores de MT é operar a máquina, recolhendo o carvão das rafas 

e despejando-o na correia. Pode parecer simples, mas veremos a complexidade dessa 

função adiante. Os operadores podem ser contratados ou cooperados, podem ser mais ou 

menos experientes, podem trabalhar em turnos fixos ou "rodar", ficando cada semana em 

um turno156. Uma parte dos operadores atuais chegou à COOPERMINAS como servente, 

passou a cabista e virou operador. Outros operadores já chegaram na empresa para ocupar 

essa função, vindo com experiência anterior de outra mineradora. 

 

156
 A organização do trabalho prescrita determina que todo trabalhador de subsolo deve “rodar”, trabalhando 

uma semana no turno noturno e outra no turno diurno. No entanto, alguns trabalhadores não podem ou (na 

maior parte das vezes) não querem participar do rodízio de turnos – quase sempre por conta do pagamento de 

adicional de trabalho noturno, mas algumas vezes também por questões familiares ou compromissos de 

estudo. É o supervisor da produção, muitas vezes com a interferência da direção, quem decide a alocação dos 

trabalhadores nos turnos. Essa alocação é motivo de muitos conflitos na empresa. Comentaremos mais sobre 

esse tema adiante. 
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Tabela 5: Perfil dos operadores de MT 

 

Fonte: registros da empresa – abril de 2015 

 

Algumas observações sobre essa tabela são importantes: 

 Essa alocação dos operadores por máquina e por turno é feita a cada semana, 

podendo ter bastante variação de uma semana para a outra. 

 O perfil dos operadores da manhã e da noite é bastante semelhante: a média de 

idade nos dois turnos é de 32 anos; o tempo de experiência na empresa é de 

2,3 e 2,5 anos, respectivamente para o turno da noite e da manhã; quase todos 

os operadores participam do rodízio de turnos; e quase todos os operadores 

são contratados, sendo apenas 1 cooperado no turno da manhã.  

 No entanto, esse cooperado na verdade, de acordo com informação da 

apontadoria, já é um encarregado, que nessa semana estava improvisado na 

operação da máquina para suprir a “falta de operador” (apesar de nos registros 

do RH ele ainda estar enquadrado como operador). 

 A informação sobre o tempo de empresa não reflete a experiência desses 

profissionais, pois muitos já vieram com experiência de outras mineradoras, e 

outros já tiveram outras passagens pela própria COOPERMINAS antes da 

Máquina Turno
Forma de 

contrato?
Idade

Tempo na 

empresa 

(em anos)

Turno fixo ou 

roda?
Registro de função no RH

MT-01 noite Contratado 32 0,4 Roda Servente

MT-02 noite Contratado 27 2,2 Roda Operador de MT

MT-03 noite Contratado 39 2,2 Roda Operador de MT

MT-04 noite Contratado 29 1,3 Roda Operador de MT

MT-05 noite Contratado 38 3,8 Roda Operador de MT

MT-06 noite Roda

MT-07 noite Contratado 33 1,3 Roda Operador de MT

MT-08 noite Contratado 28 0,6 Roda Sevente

MT-09 noite Contratado 32 6,7 Roda Operador de MT

MT-01 dia Contratado 31 2,0 Roda Operador de MT

MT-02 dia Contratado 30 2,7 Roda Cabista

MT-03 dia Cooperado 37 8,0 Fixo Operador de MT

MT-04 dia Contratado 28 2,3 Roda Operador de MT

MT-05 dia Contratado 30 1,3 Roda Operador de MT

MT-06 dia Contratado 31 0,5 Roda Servente

MT-07 dia Contratado 34 2,2 Roda Operador de MT

MT-08 dia Contratado 36 1,3 Roda Operador de MT

MT-09 dia Contratado 35 2,2 Fixo Operador de MT
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última contratação. Pelo que pudemos perceber nas visitas e conversas com os 

trabalhadores, podemos afirmar que a grande maioria dos operadores tem pelo 

menos 5 anos de experiência na máquina.  

 Os operadores que estão registrados como serventes, ao que parece, não são 

de fato serventes improvisados nessa função. É provável que eles ainda 

estejam registrados como serventes, pois foram contratados recentemente e 

estão passando por uma espécie de período probatório. Podemos afirmar que 

um deles já é um operador experiente, e acreditamos que os demais também. 

 

Para ser admitido como operador de MT não há qualquer requisito de qualificação 

formal. No entanto, a NR-22 estabelece que "a empresa [...] deve proporcionar aos 

trabalhadores treinamento, qualificação, informações, instruções e reciclagem necessárias 

para a preservação da sua segurança e saúde, levando em consideração o grau de risco e 

natureza das operações" (p. 33). A norma diz ainda que o treinamento deve abordar uma 

parte introdutória e geral contemplando elementos necessários para o reconhecimento do 

ambiente de trabalho, uma parte específica (teórica e prática) para a função que se irá 

exercer e uma terceira parte de "orientação em serviço", onde o novo operador 

desenvolverá suas atividades sob a orientação de um trabalhador experiente. De acordo 

com a NR-22 esse treinamento deve ter duração de 30 horas e 48 horas, para a primeira e 

segunda parte respectivamente, e 45 dias para a última parte. 

Longe de atender à NR, a COOPERMINAS hoje oferece um treinamento de três 

horas para os operadores de MT. Mas Lucas diz: "o nosso curso? como é que é? Nananana, 

sabe? Nanana... assina aqui. Tá pronto pra trabalhar." (IV EST, dia 08/04/2015). 

Lucas, que veio para COOPERMINAS com mais de 10 anos de experiência na 

operação da MT, lembra de um curso que fez em outra mineradora. Ele diz que esse curso o 

ajudou a apreender o que é preciso para operar a máquina. Sem entrar em detalhes, ele 

conta que era um curso de mais ou menos 6 horas, divididas em 3 ou 4 dias, com material 

didático e diploma ao final da formação. Ele guarda o material até hoje, sinal de que 

reconhece seu valor. 

Esse treinamento inicial (mesmo que não seja o requerido pela NR-22) parece 

essencial para garantir a transmissão dos conhecimentos teóricos, dos protocolos, dos 
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saberes constituídos, necessários para a realização da atividade. Necessários, mas não 

suficientes.  

Os operadores ressaltam a importância da prática como parte do processo de 

formação, indo ao encontro do que afirmamos no capítulo um desta tese. Sem entrar na 

máquina e experimentar sua operação, nenhuma teoria será suficiente.  

 

Dialogo entre operadores de MT no IV EST, dia 08/04/2015 

Lucas: Um cara pra ensinar, como é que tu vai ensinar o cara? Só se botar 

no colo! Eu já botei. [risos] Como é que tu ensina o cara a trabalhar? 

Alavanca: pra frente, em cima, esquerda, direita. Pedal: inclinação, 

elevação e retorno. Agora, como é que tu vai dar, chegar pro primeiro e dá 

pra ele trabalhar?  

Denis: Foi assim que eu aprendi. 

Cláudio: Eu também. 

[...] 

Denis: Entra, conhece a máquina, conhece os pedais, dá uma voltinha, dai 

tem chance... bota o rapaz pra dentro da máquina com ela desligada. [...] 

aí o cara pegou, já ligou a máquina, olha só, só levanta a concha e cuida 

do cabo. 

Lucas: Uma que você fica uma semana só... andando, né. Aí vai, volta, 

vira, vai, volta... 

Cláudio: Tem que ter equilíbrio. Se não tiver equilíbrio tu mata muita 

gente pela frente. 

 

Esse diálogo denota a importância da experiência do corpo, que permite a 

educação da percepção e dos gestos. O trabalhador sente a operação, antes de processá-la 

cognitivamente. A fala de Denis, sobre como ele consegue perceber um defeito da máquina, 

mostra isso. Ele diz: “Ela [a máquina] dá sinal. Ou a corrente tá frouxa, ou a roda tá 

frouxa, tudo isso dá... Sobre isso aí, todo operador sente.” (I EST, dia 29/10/2016). 

O desenvolvimento da competência para operar a MT não é plenamente consciente 

e simbolizado. Ele se opera no que Schwartz (2007) chamou de corpo-si. O próprio 

trabalhador muitas vezes não sabe como ele fez determinada manobra. E se sabe, muitas 

vezes faltam palavras para explicar, para transmitir para um outro, confirmando que as 

palavras para caracterizar esse saber-fazer, não raro, são deficitárias.  
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O Gilberto perguntou ali pra mim, porque às vezes dá, às vezes não. 

Chega assim, jogou o carvão assim, na cauda. Joga o carvão assim... sai 

certinho o carvão. Aí ele me perguntou como é que eu fazia aquilo ali. 

Não sei, cara, às vezes dá, às vezes não. E é uma coisa que tu não sabe 

explicar pra ele como é que é. (Pedro, IV EST, dia 08/04/2015) 

 

Se para aprender é preciso experimentar (pela prática) e quando se experimenta 

"às vezes dá, às vezes não", a organização precisa ser tolerante ao erro. Permitir a 

experimentação, fundamental para o desenvolvimento da competência, é permitir o erro, o 

fracasso e o "improdutivo". É importante ainda abrir espaço para se falar sobre a 

experiência, seus erros e acertos. Dejours (2012) diria que para isso é preciso confiança. 

Nessa troca de experiência posterior à ação muito se aprende.  Essa forma de 

autoconfrontação permite aos operadores tomar consciência dos processos engendrados na 

ação (PIAGET, 1978). Segundo Theureau (2014), ela é um recurso para acessar a 

consciência pré-reflexiva dos sujeitos, isto é, como ele age, percebe e utiliza os meios para 

alcançar seus objetivos em situações reais de trabalho.  

Na COOPERMINAS, é curioso observar que apesar das relações de confiança na 

empresa, seja entre trabalhadores do mesmo nível ou de níveis diferentes, parecerem 

bastante fragilizadas, ainda se observa bastante liberdade (conquistada cotidianamente com 

muito conflito) para se falar sobre o trabalho, sobre a atividade, seus erros e acertos, como 

vimos na situação vivenciada por um blaster que relatamos no tópico 5.4. No decorrer da 

nossa pesquisa observamos momentos em que esse espaço estava mais ampliado, e outros 

onde ele parecia reduzido. De qualquer forma, nos parece, pelo que vivenciamos e ouvimos 

de relato dos trabalhadores, que essa é uma conquista importante da luta pela autogestão, 

que tem favorecido o desenvolvimento da competências dos operadores de MT. 

A liberdade que se tem para falar sobre o trabalho, no entanto, não se manifesta no 

espaço e no tempo planejado para o trabalho. Essas conversas são feitas informalmente, 

muitas vezes fora da empresa (no bar, nos encontros de final de semana) ou fora do horário 

de trabalho. A organização não cria os espaços e tempos pertinentes para isso. Da mesma 

forma, também não tem criado espaços/tempos para a experimentação dos mais jovens. 

 

Aí é onde entra, de repente, fazer um planejamento, dos encarregados, 

com a supervisão, com a engenharia, pra ver se vai ter esse tempo pra 

botar o rapaz: aí 15 minutos no finalzinho do turno, tu bota ele pra 

aprender. Tem que ter esse planejamento pra ver se dá. Hoje em dia, 
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vocês sabem que não tá dando esse tempo. (Denis, IV EST, dia 

08/04/2015) 

 

Quando conversamos com os operadores sobre a importância de eles treinarem os 

mais jovens e menos experientes, eles dizem que essa restrição de tempo tem sido um 

significativo fator limitante. 

 

Diálogo entre operadores de MT no V EST, dia 09/04/2015 

Lucas: Ele tem vontade. O complicado é ter tempo de ensinar. [...] 

Chegaram, o [encarregado] me chamou, quando eu tava de dia: Lucas, dá 

no final pra ele. Quando chegava no final, e ia dar a máquina, não dá 

porque... fazer hora [extra] já. Daí tu desanima a fazer o que tu acha que 

tem que fazer. Tu chega na segunda, manda fazer. Ele chegava, me 

chamava: "ó, pode dar uns 30, 20 minutos com o Gabriel todo dia no final 

do turno". Chegavam 20, 30, tu ia dar... Não, que tem que fazer hora 

[extra], vai dar a máquina pra ele? Mas vocês não me avisaram que ia ter 

que ensinar o cara? 

Denis: Mas quem que avisou? 

Lucas: O [encarregado]. Ele mesmo dava e nos cortava no final. [risos] 

Porque ele via que tinha 30 rafas, ele queria que tirasse 30. Pô, não tira 30, 

mas tira 29. Mas, isso não cabe. 20 minutos não vai fazer diferença...  

Pedro: Com isso daí, se amanhã tu precisar faltar, em vez de tirar 29, ele 

vai tirar 20.  

Lucas: Vai tirar 20. Porque ele não foi ensinado no cabo e... [...] E o mais 

importante: ele quer aprender. Ele chegou pra mim: "Lucas, tem como me 

dar?" Não! Se o encarregado me autorizar... Ele foi lá no encarregado: 

"Não, pode dar pra ele!" Mas mesmo ele dando, no final ele me tirava.  

Denis: É a mesma coisa com o Nonato, que chegou pra mim, ele 

trabalhava na botoeira. Ele falou comigo: "Deve ser legal trabalhar nisso 

aí.”. “Não é legal não, é ruim!” [risos] Não adianta chegar aqui e dizer pra 

ti que é uma maravilha, que não é, você tem que gostar. Falei pra ele 

assim: “É uma merda pra trabalhar, mas tem que gostar.”. Tem que gostar 

de trabalhar ali dentro. Aí: "Não, mas eu quero, quero, eu tenho vontade 

de aprender..." Agora tem que ver, tem que conversar com os 

encarregados pra ver se dá tempo. Expliquei pra ele: a situação que nós 

temos hoje na mina, tu pensa em respirar, eles já tão... mais uma horinha. 

Infelizmente tá assim, a gente não tem mais essa oportunidade de dar uns 

20 minutos pro cabista aprender. Porque tá muito em cima, eles estão 

pressionando muito.  

 

No dialogo, os operadores concluem que não destinar esse tempo ao que parece 

improdutivo num primeiro olhar, pode tornar o trabalho ainda mais improdutivo no longo 
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prazo. É melhor deixar de tirar uma rafa por dia de vez em quando, para não deixar de tirar 

dez num único dia quando o novato precisar assumir a máquina. 

A COOPERMINAS tem tido dificuldade de reservar esse espaço/tempo para o 

aprendizado. O imperativo da produtividade tem impedido a realização de qualquer prática 

que pareça improdutiva, limitando as oportunidades de formação de novos e mais 

competentes operadores.  

Lucas e Denis ressaltam que “o mais importante” esses novatos têm: a vontade de 

aprender e de trabalhar. Dejours (2012) dizia que a vontade é resultado de uma dinâmica do 

reconhecimento, que confere ao trabalhador uma retribuição material e, principalmente, 

simbólica pelo trabalho bem feito. Em alguma medida, parece que os espaços de diálogo 

entre trabalhadores têm permitido esse retorno simbólico aos operadores de MT. Não é a 

toa que eles demonstram um imenso prazer na atividade, conforme vimos. (falaremos mais 

da dinâmica do reconhecimento adiante) 

Mas a vontade nem sempre é suficiente. Ela esbarra nas restrições que a 

organização impõe ao processo de ensino-aprendizado. Se as competências são 

fundamentais para preencher as lacunas entre o prescrito e o real, as consequências disso 

vão aparecer.  

 

Eu conheço os cinco, os cinco trabalham bem. Mas tem operador que não 

trabalha bem. Que não tem um macete, que não tem experiência. [...] mas 

tem operadores que às vezes por estar começando, por inexperiência, por 

dificuldade de trabalhar com uma lapa ruim, com uma situação adversa, 

ele vai ter dificuldade e ele vai mais atrapalhar do que ajudar a empresa 

numa situação dessas. Tem operador que só trabalha na lapa boa, na lapa 

ruim ele não consegue trabalhar. Porque ele não teve a oportunidade de 

aprender em uma situação difícil, e aí ele não vai conseguir dar 

rendimento. Ele vai conseguir quebrar a máquina e não vai conseguir, só 

vai mais atrapalhar a empresa do que ajudar. E existem operadores assim 

na empresa ainda. Bastante operadores bons, mas bastantes operadores 

que ainda tão começando e, por falta de experiência, não tem o... (Pedro, I 

EST, dia 29/10/2014) 

 

Saber operar a máquina numa lapa boa é diferente de saber operar numa lapa ruim. 

Com rafa socada, com muita pedra, em cada situação é diferente e exige o emprego de 

modalidades de saber-fazer diferenciadas. Para lidar com essas situações é preciso ter 

praticado, ter vivenciado e aprendido com elas. É preciso vontade e tempo para o acúmulo 

de experiências e é preciso confiança, tolerância ao erro e ao "improdutivo".  
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6.2.2. Avaliação dos operadores de MT e a dinâmica do reconhecimento 

Quando perguntamos para os trabalhadores da COOPERMINAS o que eles 

consideram um bom operador de MT, as respostas são: o bom operador cuida da máquina, 

é prudente na operação para evitar quebras e entende minimamente da parte mecânica e 

elétrica para ajudar na manutenção; o bom operador tem habilidade para separar as pedras 

da rafa; e o bom operador deixa a rafa e a quadração
157

 bem limpas, não só "come o miolo". 

Apesar de reconhecerem essas qualidades, na COOPERMINAS predomina um 

critério de avaliação individualizado, simplista e quantitativo. O operador de MT é avaliado 

pelo número de rafas limpas por turno. Essa forma de avaliação indica que um operador 

que limpou 8 rafas produziu mais e melhor do que um operador que limpou 5 rafas.  

Uma série de variabilidades que destacamos acima ficam mascaradas nesse olhar 

superficial. Não há registro (e quando há não é considerado) do tamanho das rafas que cada 

operador limpou, nem da quantidade de pedras presentes em cada rafa, nem da regularidade 

da lapa nas galerias que ele estava operando, nem da distância da correia, nem das 

condições da máquina utilizada etc. Também não encontramos registros de uma avaliação 

qualitativa do trabalho realizado: a rafa e a quadração ficaram bem limpos? As pedras 

foram separadas ou foram colocadas junto com o carvão na correia? Os modos operatórios 

favoreceram a preservação do equipamento?  

Jorge diz: “na galeria 1 do painel onde eu estou trabalhando, o tempo que você 

leva para limpar uma mina você limparia duas minas numa galeria menor”
 158 (III EST, 

dia 31/10/2014). Mas essa mina, na galeria 1 do painel onde Jorge estava trabalhando, é 

contabilizada como qualquer outra. No relatório que o encarregado elabora e encaminha 

para a equipe técnica diariamente consta apenas que Jorge limpou "x" rafas naquele turno. 

Essa forma de avaliar valoriza um trabalhador que limpou 8 minas em condições 

favoráveis e não reconhece o esforço daquele que limpou 3 em situação adversa, com a 

máquina ruim, numa lapa irregular etc. Rafael diz que é possível se esforçar para "produzir 

mais" em condições adversas. Porém isto pode ter um custo alto para sua saúde e segurança 

 

157 
Os cantos das galerias. 

158 
O termo "mina" é utilizado, em algumas situações, como sinônimo de rafa. 
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e para a conservação da máquina, implicando em prejuízos à produção em médio, ou 

mesmo curto, prazo. 

 

Eu sou um cara que eu já tenho tempo na MT. Se eu querer eu tiro mais, 

uma rafa mais, do que eu tenho para tirar.  No máximo. Mas eu vou dar 

muita manutenção para máquina, vou quebrar ela e não vou tirar o que eu 

queria tirar. [...] Cada vez que eu chego com vontade - poeira, voando 

dentro das rafas - quebra, estoura. Eu canso. E vou ver eu tirei 6, 7. Suo, 

me lavo de suor. Tiro 6 minas, 7. No outro dia eu digo, vamos de boa. 

Conchinha sempre cheia, na manha. Descarregando com calma. (Rafael, 

em entrevista, dia 06/08/2014) 

 

O operador poderia também "produzir mais" descuidando da qualidade da limpeza. 

 

Aquilo que você falou da continha de rafa ali. Tem operador que só quer 

comer o miolo. Eles vão lá, tira lá, e não pega o... vai pra reta. E tem 

operador que quer o bagulho certinho. O que vale é o carvão ou é a 

continha de rafa? (Jorge, I EST, dia 29/10/2014) 

 

Para falar de outro efeito dessa forma incompleta de avaliação, precisamos 

esclarecer um aspecto do planejamento e controle da produção na mineração. Na figura 

abaixo representamos (de maneira simplificada) um painel em exploração.  
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Diálogo no III EST, dia 30/10/2014 

Vicente: Tem gente que foge [das galerias ruins]? 

Lucas: Tem. Tem bastante gente que foge.  

[...] 

Pedro: Se não é ao ponto da supervisão interferir, tu ali não vai. Não 

adianta dizer que “eu vou e faço”, que não faz, não. [...] 

 

É fácil entender por que os operadores fogem dessas situações. Trabalhar nessas 

galerias é mais desagradável, cansativo e desgastante, como vimos anteriormente. E ainda 

prejudica a avaliação do operador, pois ele poderia estar limpando 2 ou 3 rafas em outro 

lugar, enquanto ali ele vai tirar, com muito esforço, uma rafa.  

Se as formas e critérios de avaliação não favorecem a atitude cuidadosa e 

comprometida dos operadores, cabe aos encarregados fiscalizar e cobrar o trabalho bem 

feito. No entanto, os encarregados também são guiados por essa lógica de avaliação 

improdutiva. Pedro, no III EST, diz que a maioria dos encarregados não busca qualidade na 

limpeza.   

 

A maioria quer quantia de rafa. Pra ser bem sincero, eles querem assim, ó. 

Eles querem bonito. Isso aí tá no ponto certinho, e tal. Mas a quantia que 

eles querem é rafa. Não querem saber, eles querem qualidade, mas pra 

eles o que vale é a... 10! (Pedro, III EST, dia 31/10/2014) 

 

Alguns operadores dizem que a supervisão conhece as condições gerais da 

operação e não desconsideram isso na avaliação dos trabalhadores, mesmo que isso não 

fique formalmente registrado. Mas ainda assim ninguém quer “ser o foco”. 

 

Dialogo no III EST, dia 31/10/2014 

Lucas: O nosso próprio supervisor, ele fala: em vez de tirar 7, tira 6, mas 

bem limpinho. 

Claudio: Limpinha sem quebrar nada. 

Denis: A questão, como explicou ali, esse negócio de não importa quem, 

se fulano tirou tanto, fulano tirou menos. [...] Você tá numa lapa melhor 

que eu. Isso, às vezes, eu não ligo, eu faço o meu trabalho. Às vezes, tem 

gente que não interpreta dessa forma. Tem gente que pode levar prum 

lado mais... [...] o trabalho começar a diminuir, a não render muito, 

porque começa a desanimar, porque daí começa a falar... o cara sente, 

como eu senti, que eu consegui tirar uma meta e agora não tiro mais. Às 

vezes o cara sente. Eu não ligo porque assim, a supervisão não tão me 

cobrando isso, porque eles sabem das condições que eu tô trabalhando. 
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Carlos: Mas aí é a conjuntura também... 

Denis: Tudo! A questão é que eles não tão cobrando isso da gente. Porque 

eles sabem da condição que eu tô tendo pra trabalhar. Já que nós, quando 

nós trabalhava, quando a máquina tava boa e a lapa melhor, a gente 

provou que a gente consegue tirar a mesma coisa que os outros tiram.  

Lucas: Até mais!  

Denis: Mas aí é como o Lucas falou, de repente numa brincadeira que a 

gente faz, "ah, porque ontem eu tirei 8”, “Eu tirei 4..." aí vem gente que já 

vai pendendo pro pessoal. 

Lucas: Então amanhã vamos apostar pra ver quem vai tirar mais. 

Adiante, Pedro completa: 

Pedro: Eu tô num painel bom agora. Mas tudo indica que segunda-feira eu 

vou prum painel desses, com essa rafa grande aí, com a lapa ruim... e lá se 

vai, lá vai o Pedro sumir do mapa! É só mais um que vai sumir do mapa! 

Eu vou entrar lá na situação do Jorge e do Denis, mas vou lá pra baixo! 

Porque vou ter que ir pra lá! Eu não queria, né? O bom é manter a tua 

produção boa, e não ser o foco, porque o foco é meio difícil, geralmente o 

foco é aqueles que produz menos. Até provar que A + B, que a galeria é 

maior, tudo isso daí, faz parte do sistema. É o foco.  

 

Produzir abaixo da meta esperada desanima, mesmo sabendo que seria difícil fazer 

melhor naquelas condições. Já vimos que o prazer que os operadores manifestam no 

trabalho também é fruto dos resultados alcançados. É preciso recriar as formas de avaliar o 

trabalho dando lugar a critérios de eficácia social da produção que permitam considerar 

mais do que os resultados objetivos e imediatos. É preciso submeter a avaliação à prova do 

real (DEJOURS, 2008). Os trabalhadores precisam perceber (cotidianamente), por 

exemplo, que limpar uma rafa, em condições extremamente desfavoráveis, porém 

permitindo o avançamento da correia, é um grande resultado. Entre tantos outros exemplos 

que poderíamos trazer aqui.  

A invizibilização de determinados objetivos (saúde e segurança, preservação das 

máquinas, planejamento da produção, entre outros) cria uma barreira para a dinâmica do 

reconhecimento. Dejours (2012) dizia que a cooperação no trabalho, assim como a 

mobilização da personalidade, depende de uma retribuição simbólica pelo trabalho bem 

feito a partir do reconhecimento do coletivo. 

Vimos que em alguma medida essa dinâmica está presente na COOPERMINAS. 

Existe espaço e liberdade para diálogo, mesmo que ora mais ampliado, ora mais reduzido. 

Os trabalhadores gostam do que fazem, têm prazer pelo trabalho, e isso também é um 
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indicativo de que há reconhecimento. No entanto, as relações de confiança fragilizadas e os 

critérios de avaliação do trabalho muito restritos podem estar limitando as possibilidades de 

desenvolvimento de competências e da atividade coletiva. 

Dejours (2012) dizia que toda organização combina mecanismos de estimulo à 

“cooperação” diversos e, por vezes, contraditórios. De um lado, se valem das relaç es de 

confiança e da liberdade para conseguir o engajamento do trabalhador, mas de outro não 

exitam em impor pela ameaça e pelo medo uma “cooperação”, mesmo que limitada. O 

excesso de punições aplicadas aos operadores (e trabalhadores de outros níveis) na 

COOPERMINAS pode ser mais um reflexo dessa forma de avaliação inadequada. Se a via 

da confiança e do reconhecimento está obstruída, é preciso se valer do meio alternativo, 

mas sem esquecer do ônus que ele acarreta. 

 

6.2.3. Cabistas 

Todo operador de MT na COOPERMINAS é acompanhado por um cabista. Não 

são todas as mineradoras da região que mantém um trabalhador nessa função. Na avaliação 

de alguns trabalhadores, só o fato de ter cabista já é uma conquista importante da luta pela 

autogestão. 

 

Diálogo no IV EST, dia 08/09/2015 

Lucas: Eles estão vindo com essa ideia por causa da Beluno
160

. A Beluno 

nunca teve cabista, até hoje. Nunca. 

[...] 

Fernanda: Aí já é outra questão, né, aí ninguém te troca pra fazer o café, 

ou pra descansar uma rafa, né. Na Beluno o cara vai e só ele... 

Lucas: Para rápido, vai, toma o teu café e volta, né.  

Fernanda: Mas você acha... você já trabalhou na Beluno, né? 

Lucas: Trabalhei 5 anos. 

Fernanda: Você acha que lá seria bom ter um cabista pra você descansar a 

última rafa, coisa assim? 

Lucas: Que é bom, pra todo mundo é bom, mas lá eles não estão nem aí. 

Lá é mina de patrão. 

 

 

160
 Beluno é outra empresa mineradora da região. 
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A MT é uma máquina elétrica, e há um cabo de alta tensão que conecta a máquina 

com uma fonte de energia mais ou menos próxima ao local da operação. A atribuição 

principal do cabista é segurar e conduzir o cabo elétrico da MT de maneira a facilitar sua 

operação e reduzir os riscos de acidentes com o cabo, bem como reduzir seu desgaste. O 

cabista e o operador de MT participam de uma forma de cooperação explícita para a 

realização conjunta de uma tarefa (GUERIN et. al., 2001): limpar as rafas.  

As atribuições do cabista, portanto, vão muito além de segurar e conduzir o cabo. 

Roberto, em reunião do grupo piloto (dia 31/10/2014), diz: “O problema hoje é que o 

treinamento do cabista é como segurar o cabo com a mão. Tem coisa muito mais 

importante do que segurar o cabo com a mão.”
161

.
 

Antes da MT começar a operar, o cabo precisa ser colocado na tomada e 

posicionado na galeria, às vezes ancorado em ganchos e roldanas que ajudam a sustentá-lo. 

É o cabista que faz isso. Ainda antes de ligar a máquina, é preciso inspecionar o trajeto 

entre a correia e a rafa, identificar obstáculos, quando possível retirá-los. Mais uma 

atribuição do cabista. Ele precisa "jogar na frente". De certa forma, ele organiza o trabalho 

do operador antes dele entrar na galeria, e por isso podemos dizer também que ele cumpre 

uma função de regulação estrutural do trabalho – outra modalidade da atividade coletiva 

apontada por Guerin et. al. (2001). 

 

[...] a máquina terminou a galeria, antes de terminar a galeria o cabista 

tem que saber para onde a máquina vai entrar. O cabista bom, vai na 

frente tira o que está atrapalhando e dá sinal para o operador onde tem que 

limpar. Quando a máquina entra, deixa esticar o cabo, fica na tomada para 

esticar o cabo, puxa o cabo para perto, enrola o cabo certinho, se for 

preciso ancorar o cabo. Isso tudo o cabista tem que ver. [...] São coisinhas, 

os caras estão aí, mas não estão vendo a importância deles. Às vezes tem 

uma pedra grande na concha e ele pode dar um sinal: “olha não coloca 

que a pedra é grande”. [...] Hoje o Lenivaldo é cabista do Pedro. Sabe o 

que ele fez? Deixou na roldana o cabo certinho. Ele colocou os ganchos, 

com a máquina trabalhando, e já foi adiantando para a próxima galeria. Se 

ele fizesse isso depois que a máquina terminasse a galeria, ia perder mais 

 

161
 Ao que parece (pelo que consta no "Plano de treinamentos operacionais e de segurança 2014", documento 

fornecido pelo SESMT da empresa para a pesquisa) o treinamento formal que o cabista recebe é o mesmo que 

é dado para os operadores de MT. Quando o trabalhador fala de um treinamento aqui, ele está se referindo às 

orientações que o cabista recebe na sua prática cotidiana. Nossa interpretação da NR-22 é que as exigências 

de treinamento e reciclagem estipuladas para os operadores são as mesmas direcionadas ao cabista.   
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10 minutos. E hoje que está pertinho [a rafa da correia], ia ser mais 25 

conchadas. (Tarzan, em reunião do grupo piloto, dia 31/10/2014) 

 

Jogar na frente é já ir, chegar lá, já tá... o serviço. Porque lá, quando 

queima
162

, com certeza o cano vai cair. É difícil a rafa que não cai. Já 

chegar lá, já levanta, já... Eu chego lá, nós vamos tomar café no começo, 

quando eu chego lá ele já tá lá na frente. A máquina tá com o cabo 

engatado, já tá tudo preparada, eu só embarco nela e... vou pro meu local 

de serviço. (Lucas, no V EST, dia 09/04/2016)   

 

Ressaltamos anteriormente que o operador de MT tem sua visibilidade muito 

limitada pela "anatomia" da máquina, somada à baixa iluminação do ambiente de trabalho. 

Por isso eles dizem que o cabista é o "terceiro olho do operador" (Tarzan, em reunião do 

grupo piloto, dia 31/10/2014), denotando a importância da confiança a ser construída em 

tais situações. Ele é capaz de enxergar pedras soltas na concha ou na lapa, correndo risco de 

cair ou se projetar no operador ou em outros trabalhadores do entorno. É ele também que 

observa a movimentação de pessoas e outras máquinas ao redor da MT e facilita a 

comunicação entre eles para evitar atropelamentos. O cabista cumpre um papel importante 

na prevenção de acidentes.  

Como “terceiro olho do operador”, ele também pode ajudar na hora de 

descarregar o material na correia. Ele pode identificar a presença de pedras grandes, que 

podem danificar o equipamento, e avisar ao operador para não despejá-la ali.  

Além disso, para ser um bom cabista, é desejável que ele também saiba operar a 

máquina. Como vimos, a operação da MT é uma atividade bastante desgastante. Os 

operadores dizem que é impossível trabalhar um turno inteiro sem parar. Seu corpo não 

aguenta. Atualmente a empresa entende que a produção não pode parar, apesar disso. Logo, 

a prática vigente é dos cabistas (principalmente, mas às vezes os caudeiros, encarregados, 

ou outros) assumirem a função do operador por alguns minutos durante a jornada para 

permitir o descanso e a recuperação deles, e ainda para permitir a parada para o café. Denis 

diz que “um cabista que sabe operar a máquina, de repente ainda falta uma rafa, ele 

consegue entrar naquela rafa, a gente fica no cabo, e ele vai operar pra nós. Ajuda 

bastante isso.” (II EST, dia 30/10/2014).  

 

162
 “Quando queima” se refere   detonação, etapa do processo anterior à limpeza das rafas. 
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O cabista que sabe operar, além de permitir esse descanso, também pode auxiliar 

melhor o operador quando está na sua função. Para Carlos, "é diferente de um cabista que 

não opera. Porque tu sabe, quando tu tá lá dentro [da máquina], o que tu gostaria de fazer 

por ti. Entendeu?" (V EST, dia 09/04/2015). Ou seja, um cabista que sabe operar, conhece 

o trabalho de quem ele está auxiliando. Vimos que conhecer o trabalho do outro é um 

elemento importante para a atividade coletiva, ou para a cooperação (GUERIN et. al., 

2001). Assim ele está mais capacitado para auxiliar o operador. Mas isso deve ser uma via 

de mão dupla. O operador também deve conhecer e reconhecer a função do cabista.  

Na COOPERMINAS isso parece ser um problema, pois a função do cabista é 

pouco reconhecida e valorizada. Apesar de muitos operadores já terem sido cabistas, de 

uma maneira geral, a empresa não reconhece e valoriza a complexidade dessa função. 

Vimos isso na fala do Tarzan: "São coisinhas, os caras estão aí, mas não estão vendo a 

importância deles".  

Ao final do projeto META, o grupo de pesquisa ampliado (que inclui os 

trabalhadores do grupo piloto e operadores que participaram dos ESTs) concluiu que o 

cabista deveria ser entendido e denominado como um “aprendiz de operador”, que inicia 

nessa função justamente para aprender com o operador e futuramente substituí-lo. 

Acreditamos que chamar esse trabalhador de cabista não favorece o reconhecimento da sua 

função. 

Cabe lembrar que, de acordo com o plano de carreira da empresa (ver tópico 5.5), 

não existe a possibilidade de um trabalhador progredir como cabista. Ele precisa se tornar 

operador em algum posto para crescer na profissão. Os trabalhadores da COOPERMINAS 

avaliam que não faz sentido uma pessoa trabalhar como cabista sem ter a pretensão de se 

tornar operador de MT. Seria melhor ele ser ajudante em outra operação. 

Mas em alguns casos os cabistas não são novatos e aprendizes. Operadores de MT 

ou outros operadores podem assumir a função de cabista no final da carreira. Como 

destacamos, diante das condiç es extremamente degradantes (em todos os “postos de 

trabalho”), é difícil alguém que aguente mais de 8 ou 10 anos em uma função de operação. 

A COOPERMINAS permite que esses operadores retornem a funções teoricamente menos 

demandantes do ponto de vista da saúde, mantendo a remuneração do nível operacional. 
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A tabela a seguir apresenta o perfil dos trabalhadores alocados para a função de 

cabista na semana de 06/04/2015 à 10/04/2015. Lembramos que essa alocação de 

trabalhadores por função, turno e posição é feita a cada semana, podendo ter bastante 

variação de uma semana para a outra. 

  

Tabela 6: Perfil dos cabistas 

 

Fonte: registros da empresa – abril de 2015 

A tabela mostra que no turno da noite apenas três cabistas são iniciantes na 

profissão e/ou novatos na empresa. Os outros seis cabistas da noite são operadores em final 

de carreira, acima de 35 anos de idade, e quase todos com mais de oito anos de empresa. 

No turno do dia o perfil se inverte. São sete trabalhadores novatos (até dois anos de 

empresa), registrados como cabista ou serventes
163

, e apenas dois operadores com 

experiência.  

 

163
 Lembrando que cabista e servente correspondem à mesma faixa salarial no plano de remunerações da 

empresa. Sendo assim, em alguns casos, formalmente nem é registrada a passagem do trabalhador pela função 

de cabista. 

Máquina Turno
Forma de 

contrato?
Idade

Tempo na 

empresa

(em anos)

Turno fixo ou 

roda?
Registro de função no RH

MT-01 noite Cooperado 39 12,6 Fixo Sondador

MT-02 noite Cooperado 38 10,0 Fixo Operador de MT

MT-03 noite Contratado 25 0,8 Roda Servente

MT-04 noite Contratado 28 0,6 Roda Servente

MT-05 noite Cooperado 35 8,0 Fixo Operador de MT

MT-06 noite Contratado 32 0,1 Fixo Servente

MT-07 noite Contratado 35 6,3 Roda Operador de MT

MT-08 noite Cooperado 48 8,0 Fixo Operador de MT

MT-09 noite Cooperado 35 13,1 Fixo Operador de MT

MT-01 dia Contratado 25 0,5 Roda Servente

MT-02 dia Contratado 30 0,8 Roda Servente

MT-03 dia Contratado 34 1,9 Roda Cabista

MT-04 dia Contratado 31 1,0 Roda Servente

MT-05 dia Contratado 52 6,4 Roda Furador

MT-06 dia Contratado 29 2,0 Roda Servente

MT-07 dia Cooperado 33 9,9 Fixo Operador de MT

MT-08 dia Contratado 28 0,5 Roda Servente

MT-09 dia Contratado 31 1,0 Roda Servente

Idade média turno noite 35 6,6 Tempo médio na empresa turno noite

Idade média turno dia 33 2,7 Tempo médio na empresa turno dia
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Nessa tabela é possível identificar um problema que já apontamos brevemente e 

voltaremos a discutir adiante. Muitos operadores em fim de carreira, e quase sempre na 

condição de cooperados, preferem ficar fixos no turno da noite para aumentar seus 

rendimentos com o adicional de trabalho noturno. Por serem antigos na empresa e 

cooperados, esses trabalhadores conseguem exercer forte pressão sobre o supervisor de 

produção, que vê reduzidas suas possibilidades de escolha na alocação dos trabalhadores 

nos turnos, funções e posições. No fim das contas, quase todos os cooperados conseguem 

ficar fixo à noite, mas isso gera uma série de dificuldades que comentaremos adiante. 

  

6.2.4. Operadores de correia 

Chamamos de operadores de correia o que a COOPERMINAS chama de caudeiro, 

botoeira e cabeçoteiro. Os títulos das funções utilizados pela empresa indicam a posição 

que esses operadores ocupam em relação à correia: o caudeiro fica na cauda do 

equipamento, o botoeira fica na botoeira (onde há um botão que pode ligar ou desligar a 

máquina a qualquer momento) e o cabeçoteiro fica no cabeçote (onde acaba uma correia e 

começa outra)
164

. Na cauda e no cabeçote também existe um botão que pode ligar ou 

desligar a máquina a qualquer momento. 

Na representação simplificada a seguir indicamos essas posições. Consideramos 

um painel que opera com uma correia micro (na galeria 1) e uma micrão (na travessa 30)
165

. 

Os operadores de MT podem despejar o carvão retirado das rafas ao longo da micrão, em 

qualquer ponto dela, desde que se instale uma proteção para aquele ponto se tornar um 

ponto de descarga. Essa proteção pode ser transferida de um ponto para outro a depender do 

planejamento da produção. Mas sempre que possível os operadores preferem descarregar o 

carvão na cauda da correia, seja na cauda da micro, ou da micrão, pois a cauda tem uma 

espécie de “saia” que facilita a descarga
166

. 

 

164
 Pode existir ainda um “plantão de correia”, que é um operador de correia que não tem uma posição fixa. 

Ele circula por diversas partes do subsolo e ajuda onde e quando é preciso.  
165

 Esse é um layout possível da correia. Em alguns painéis, ao invés de uma micro e uma micrão, utiliza-se 

duas correias micro. Nesse caso não há nenhuma correia nas travessas, e são duas correias posicionadas em 

diferentes galerias de maneira a equilibrar a distância entre cada frente de serviço e os pontos de descarga 

(caudas da correia). Por exemplo, as micro poderiam estar nas galerias 3 e 8.  
166

 A esteira se desloca no sentido apontado pelas setas. Assim, o carvão corre da micrão para a micro, e dela 

para outras partes da correia, que ligam os paneis em exploração à via mestre do subsolo, culminando na saída 
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Por fim, quando há uma MT descarregando perto do local de trabalho dos 

operadores de correia, eles devem observar o descarregamento do material e, com uma pá, 

pegar o que a MT deixa cair para fora da correia e colocar de volta na esteira para o 

transporte (o que eles chamam de “palear”). Essa última tarefa, normalmente, fica para o 

caudeiro, uma vez que os operadores de MT preferem descarregar o carvão na cauda. O 

botoeira e o cabeçoteiro fazem menos esse tipo de função e mais as demais (apesar do 

cabeçoteiro muitas vezes atuar simultaneamente no cabeçote da micrão e na cauda da 

micro). 

Para dar conta de todas essas tarefas, os operadores de correia devem conhecer a 

mecânica do equipamento. Os trabalhadores dizem que um bom operador desse posto é 

quase um mecânico de correia. Ele deve conhecer seu funcionamento para saber avaliar 

como ele pode ser impactado pela operação. Há, portanto, a necessidade de um ingrediente 

da competência que concerne aos protocolos, mas ele deve se combinar com outro 

ingrediente, que permite ao trabalhador avaliar as situações singulares para definir a ação a 

ser tomada (SCHWARTZ e DURRIVE, 2007)
169

. 

Mas quem são os operadores de correia? Essa função não existe no plano de 

carreira da empresa. Não existe treinamento para operador de correia e nem instrução de 

trabalho para essa função (existe instrução de trabalho para mais de 30 funções na 

empresa). O operador de correia na verdade é o novato, o servente, antes de aprender uma 

função específica qualquer, antes mesmo de assumir um lugar de aprendiz em qualquer 

especialização (como o cabista, por exemplo).  

No entanto, assim como a função do cabista, por ser considerada “mais leve” (ou 

menos importante?), ela às vezes é assumida por operadores experientes, em final de 

carreira, que cansados da operação vão “descansar” numa função mais “tranquila”. 

 

169
 Para avaliar melhor as competências dos operadores de correia, seria necessário ter aprofundado a análise 

dessa atividade, o que não foi possível nessa pesquisa. Como dissemos, nosso foco estava centrado no 

operador de MT e só no decorrer do processo de pesquisa fomos percebendo a importâncias dessas outras 

funções. A continuidade da pesquisa para compreender melhor as competências, tanto dos operadores de 

correia, quanto dos cabistas, seria de grande valor. Fica para projetos futuros. 
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A tabela a seguir apresenta o perfil dos operadores de correia alocados nos painéis 

em exploração na semana de 06/04/2015 à 10/04/2015
170

.  

 

Tabela 7: Perfil dos operadores de correia 

 

Fonte: registros da empresa – abril de 2015 

 

Chama atenção o fato do turno da noite ter dois operadores a mais do que o turno 

da manhã. A tabela mostra ainda que à noite são apenas dois novatos contratados, frente a 

nove cooperados experientes em alguma (ou mais de uma) função de operação. Assim 

como no caso dos cabistas, o perfil se inverte no turno diurno. São seis trabalhadores com 

menos de um ano de empresa. Aqui fica ainda mais evidente a dificuldade que o supervisor 

de produção enfrenta para alocação dos trabalhadores nos turnos, funções e posições. 

 

170
 Além desses, existem operadores de correia alocados em pontos do equipamento que não estão nos painéis 

em exploração, mas sim na via mestre do subsolo (ou no eixo). Não levantamos informações sobre esses 

trabalhadores. 

Máquina Turno
Forma de 

contrato?
Idade

Tempo na 

empresa

(em anos)

Turno fixo ou 

roda?
Registro de função no RH

CABEÇOTE TV-72 noite

CAUDA TV-72 noite Cooperado 34 8,0 Fixo Operador de MT

BOTOEIRA MICRÃO CONJ-02 noite Cooperado 49 8,0 Fixo Operador de MT

CAUDA MICRÃO CONJ-02 noite Cooperado 45 8,0 Fixo Operador de MT

CAUDA MICRÃO CONJ-02 noite Cooperado 38 8,0 Fixo Operador de MT

CABEÇOTE TV-75 noite Cooperado 39 10,5 Fixo Furador

CAUDA TV-75 noite Contratado 42 2,0 Fixo Cabista

BOTOEIRA MICRÃO CONJ-03 noite Cooperado 41 11,8 Fixo Furador

CAUDA MICRÃO CONJ-03 noite Cooperado 42 8,0 Fixo Operador de MT

CAUDA MICRÃO CONJ-03 noite Cooperado 42 13,4 Fixo Operador de MT

CAUDA CT-09 noite Contratado 23 0,6 Fixo Servente

BOTOEIRA MICRÃO CONJ-01 noite Cooperado 31 10,6 Roda Operador de MT

CABEÇOTE TV-72 dia 

CAUDA TV-72 dia Contratado 28 1,0 Roda Servente

BOTOEIRA MICRÃO CONJ-02 dia Cooperado 38 10,9 Fixo Blaster

CAUDA MICRÃO CONJ-02 dia Contratado 27 0,6 Roda Servente

CABEÇOTE TV-75 dia Contratado 40 6,3 Roda Servente

CAUDA TV-75 dia Contratado 43 0,6 Fixo Servente

BOTOEIRA MICRÃO CONJ-03 dia Contratado 33 0,6 Fixo Servente

CAUDA MICRÃO CONJ-03 dia Contratado 29 0,5 s/ informação Servente

CAUDA CT-09 dia Contratado 52 6,4 Roda Furador

BOTOEIRA MICRÃO CONJ-01 dia Contratado 37 0,5 Fixo Servente

Idade média turno noite 39 8,1 Tempo médio na empresa turno noite

Idade média turno dia 36 3,1 Tempo médio na empresa turno dia

sem informação

sem informação
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Vamos discutir a seguir a dinâmica dos coletivos de trabalho na atividade, e retomaremos 

esse ponto. 

  

6.2.5. Os coletivos na atividade 

A dupla operador de MT - cabista é um coletivo de trabalho importante para a 

limpeza das rafas. Eles compartilham esse objetivo comum e cooperam para atingi-lo com 

eficácia e qualidade, com o menor prejuízo à saúde e à segurança. A comunicação entre 

eles é intensa e, como destacamos, um deve conhecer bem o trabalho do outro para melhor 

cooperarem. A cooperação mútua entre operador e cabista permite preencher as lacunas 

entre o prescrito e o real, mas não só. Como ressaltou Dejours (2012), trabalhar não é 

somente produzir, é também viver junto. Schwartz e Durrive (2007) diziam que os 

coletivos são a expressão de um laço entre pessoas que compartilham saberes, mas também 

valores. Lucas assim falava sobre o “seu” cabista: "então ele gosta de trabalhar comigo e 

eu gosto de trabalhar com ele" (V EST, dia 08/04/2015). 

Pelo diálogo com os operadores de MT na COOPERMINAS entendemos que 

manter essa dupla sempre junta é importante para o bom andamento da atividade coletiva.  

 

Diálogo no V EST, dia 08/04/2015 

Cláudio: Ah, entrosado o cara trabalha bem melhor, né.  

Lucas: Por isso que eu sempre vou lá e luto pelo meu cabista, que ele 

esteja sempre comigo. [risos] 

Cláudio: Ri demais né, tudo melhor. 

Lucas: Como você falou, só um sinal. Faço aqui, ele já sabe que é pra 

levantar o cano lá da frente que tá no chão. Eu não desço da máquina. Tá 

aqui, já sabe o que que é. Ou tá lá, já sabe o que que é.  

Pedro: E vê um negocinho lá, ele já sabe... 

Lucas: Ele vai lá botar a mangueira em outro lugar, ele só faz assim pra 

mim, eu já sei que ele vai sair do cabo e o cabo vai ficar ali, eu já sei que 

ele tá lá botando a mangueira. Por isso que eu vou lá e brigo. Quando eu 

saí, fui pra [MT] 3, que me botaram na [MT] 3, eu falei: “eu vou pra 3, 

mas deixa o cabista vir comigo”. Que a gente já tá há tanto tempo junto 

que a gente... Eu voltei pra [MT] 8, daí ele continuou na [MT] 8 comigo. 

Entendeu? Então, é uma coisa que... só um sinal que tu faz não tinha mais 

nada. Eles sabem. 

Carlos: É pequenos detalhes que no montante das 5 horas, se torna um 

tempo grande, né.  
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Lucas: Bastante. Não dá nada, se tu ganhar meia rafa ali, já tá bom! 

Entendeu? Ah, ele faz aqui, quando tu chegar na outra rafa, já tá tudo 

pronto: cano levantado, aqui já tá pronto, ali já tá pronto... chega ali, a rafa 

prontinha, só sentar e trabalhar.  

Denis: Ou ele junta as pedras aqui né, pra... a concha. 

Lucas: É! Ou ele... "Ó! Ali na frente tá cheio de pedra, toma cuidado, tira 

fora primeiro". Tudo coisa que ele sabe. Por isso que eu brigo por ele. 

Fernanda: Não é porque ele é melhor do que outro, é porque ele tá 

acostumado... 

Lucas: Não! É porque tô acostumado a trabalhar com ele. 

 

O entrosamento da dupla resulta em ganho de tempo, de produtividade, de saúde e 

segurança e de prazer para os trabalhadores. Além disso, a estruturação dos coletivos 

facilita a troca de experiências entre o operador veterano e o aprendiz, permitindo a 

formação dos novos operadores e, consequentemente, o revezamento que propicia o 

descanso dos trabalhadores. 

 

Diálogo no II EST, dia 30/10/2014 

Denis: Um cabista que sabe operar a máquina, de repente ainda falta uma 

rafa, ele consegue entrar naquela rafa, a gente fica no cabo, e ele vai 

operar pra nós. Ajuda bastante isso.  

Fernanda: Todos vocês tem essa prática? 

Denis: Não. [confusão de vozes] 

Fernanda: Tem que dar a sorte de pegar um cabista que opera.  

Pedro: Um pouco pra mim, que não sei o que tá acontecendo aí, que pode 

ser antes, quando eu trabalhava só com uma pessoa, ensinava aquela 

pessoa ali e fazia café pra ti, dava uma adiantada... pra ele ir aprendendo. 

E aí, comigo, quase toda semana era um cabista diferente. Aí eu vou 

ensinar o cara, vou ensinando o cara... ah não, ficou duas semanas, vou 

dar pau na máquina ensinando o cara... na troca de turno, que chega aqui 

na quinta-feira, o cara já tá com outro? Isso faz mal. 

[...] 

Pedro: Eu falei pro cara: “isso é ruim”. Como é que eu vou ensinar o cara 

se uma semana ou duas ele tá comigo, e outra semana já tá com outro lá? 

A gente tem que treinar e quem tá na máquina? Eu já falei isso... 

[confusão de vozes]  

 

O entrosamento entre operador de MT e cabista é tão importante quanto o 

entrosamento dessa dupla com os operadores de correia. A atividade dos operadores de 
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correia e a dos operadores de MT deve ter uma sincronia, de maneira a permitir que o 

descarregamento do carvão na correia facilite a sua operação, e vice-versa. Um deve estar 

sempre atento aos gestos e ao posicionamento do outro para assim regular sua atividade. Se 

a MT descarrega rápido demais, o operador de correia não dá conta de garantir sua limpeza. 

Se a MT despeja muitas pedras, os companheiros da correia terão que parar o equipamento. 

Por outro lado, os operadores de correia devem procurar se posicionar de uma forma que 

não atrapalhe a operação da MT. Devem ainda saber a hora de parar o equipamento, tendo 

em vista o andamento do trabalho da MT, etc.  

Na COOPERMINAS ouvimos muitos relatos de acidentes ou quase acidentes por 

atropelamento. Os operadores dizem que isso acontece toda semana. A falta de 

entrosamento, a comunicação insuficiente e o desconhecimento mútuo da atividade um do 

outro são possivelmente algumas das principais causas dessas ocorrências. 

Mas podemos pensar ainda num coletivo de trabalho mais amplo, para além dos 

operadores de MT, cabistas e operadores de correia. A equipe do painel (que envolve 

encarregado, mecânico e eletricista) também compartilha um objetivo comum, de maior 

abrangência.  

 

Diálogo no V EST, dia 09/04/2015 

Denis: Na minha opinião, acho que todos. Caudeiro, cabista, operador, o 

cara que cuida da botoeira... acho que tudo é um coletivo.  

Lucas: Desde o mecânico, o eletricista. Tudo junto. 

Denis: Todos eles. Tudo isso ajuda. 

[...] 

Vicente: Então é o seguinte, vou voltar à questão: esse coletivo de 

trabalho é a equipe da produção que tá no mesmo painel. Então a equipe 

que tem que estar entrosada é: caudeiro, botoeira, operadores de MT, 

cabistas, mecânico, eletricista e o encarregado. Esse grupo é importante 

estar sempre junto. Se tivesse sempre os mesmos, esse entrosamento é 

diferente? 

Denis: Bastante.  

Lucas: Diferente de tudo. Tu tomar o café... já começa por ali. Tu descer a 

mina junto. Conversar o que que houve, e trabalhar rindo, voltar rindo. 

Entendeu? É mais fácil do que, outro dia, vem um diferente ali, aí tu já 

toca uma piada aqui, aí ele já vai não gostar porque não tem aquela 

convivência durante o dia com o cara. 
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Mais uma vez as passagens de Dejours e Schwartz e Durrive que citamos acima 

ganham sentido e concretude. A relação entre esses trabalhadores é fundamental para o 

bom funcionamento do painel, pois o compartilhamento de saberes e valores se reverte em 

eficácia e qualidade para a produção e em saúde e segurança para os trabalhadores.  

A COOPERMINAS, no entanto, tem enfrentado dificuldades para manter suas 

equipes estruturadas. Muita gente nova entrou nos últimos meses. Como vimos, os 

cooperados não querem participar do rodízio de turnos. Como os cabistas da MT 1, por 

exemplo, podem acompanhar os operadores da mesma máquina nas suas trocas de turno, se 

o cabista da noite não quer passar para o turno do dia? Além disso, as faltas e afastamentos 

são frequentes e dificultam ainda mais a formação dos times. 

O supervisor de produção está o tempo todo remanejando trabalhadores de uma 

função para outra e de um painel para o outro, buscando conciliar os desejos e necessidades 

de cada trabalhador e da empresa. Não é tarefa fácil! São cerca de 170 trabalhadores sob a 

sua supervisão (ver organograma, fig. 7, tópico, 4.2.2) e constrangimentos de toda natureza. 

Aqui vale uma importante consideração. Essa tarefa que hoje cabe ao supervisor é 

crucial para a autogestão, e por isso tão difícil. Percebemos ao longo de toda nossa imersão 

na COOPERMINAS que, assim como os encarregados, o supervisor de produção da 

empresa também era muito criticado por todas as partes: operadores, encarregados, 

engenheiros, diretores etc. Apesar do seu imenso esforço e dedicação, ele, que estava 

sempre sobrecarregado, fazendo horas extras, mas disponível a qualquer momento, para 

quase qualquer assunto, não conseguia agradar a todos. 

Nos parece ótimo que na COOPERMINAS os trabalhadores tenham o direito 

(conquistado cotidianamente com muita resistência) de manifestar suas preferências e seus 

desejos, e que de alguma forma a empresa os leve em consideração na sua dinâmica de 

planejamento e controle da produção. No entanto, acreditamos que a proposta 

autogestionária teria que permitir a socialização da responsabilidade pela gestão dessas 

demandas, que hoje é formalmente atribuída ao supervisor, mas na prática sua decisão é 

atravessada por interferências diversas, espelhando relações de poder complexas, desiguais 

e pouco transparentes. 

Lembramos que na experiência de Chopwell (ver capítulo 2) os grupos semi-

autonomos decidiam internamente sobre a divisão de tarefas e a distribuição dos 
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trabalhadores por turnos. Aquela escolha organizacional (que envolvia outros elementos) 

provocou profundas mudanças do ponto de vista da saúde dos trabalhadores e da eficácia da 

produção, mesmo sem alterar as bases tecnológicas do processo produtivo. 

Na COOPERMINAS, as contradições entre a liberdade ampliada na luta pela 

autogestão e os mecanismos (ou as lógicas) de planejamento e controle do trabalho e da 

produção herdados do sistema anterior impactam diretamente no desenvolvimento da 

competência dos operadores e na dinâmica da atividade coletiva. Cabe aprofundar um 

pouco a discussão de um elemento da organização do trabalho na empresa para trazer 

outras reflexões sobre os coletivos e as competências dos operadores na limpeza das rafas. 

 

6.2.6. Rodízio de funções 

Dissemos que é comum o cabista ou o caudeiro assumirem a operação da MT em 

alguns momentos ao longo da jornada para permitir o descanso e a recuperação do 

operador. Conversamos muito ao longo do projeto META sobre as possiblidades de rodízio 

de funções, e sua relação com a saúde e segurança e com a autogestão do trabalho
171

. 

 

Carlos: Ajuda. Ajuda, sabe por que? O que acontece: na mina 3, a gente 

tinha um grupo que era sempre aquele conjunto. Tu tinha o cara lá da 

cauda, que às vezes fazia um teto
172

, tu tinha o cara da cauda que era 

caudeiro e fazia o cabo, e o cabo fazia a máquina, então o círculo 

operacional não parava porque tinha o cara que era dupla função. (V EST, 

dia 09/04/2015) 

 

Essa prática de rodízio, no entanto, não é planejada e consensuada entre todos os 

níveis da organização. Os operadores relatam situações onde foram "chamados à atenção" 

por fazerem a troca de funções. 

 

Diálogo no IV EST, dia 08/04/2015 

Lucas: O próprio cabista, o cabista é operador. Semana passada eu tava no 

cabo e ele no coisa [na máquina], eu já fui entregado pro [supervisor] que 

ele tava na máquina e eu no cabo. [risos] Porque ele é operador. Pois é! O 

 

171
 Vimos no capítulo 3 que o rodízio de funções é uma prática bastante debatida nos estudos sobre a 

autogestão. Entende-se que ela pode permitir que os trabalhadores tenham uma compreensão mais ampla 

sobre o processo de trabalho e produção, o que é fundamental para a gestão coletiva. 
172

 Assumia a função de furador de teto. 
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[supervisor] me chamou: “ô, o que tá havendo? Quem é o operador da 

máquina?” “Sou eu ". 

Denis: A mesma coisa o meu também.  

[confusão de vozes] 

Vicente: Vamos só pegar esse ponto: não pode fazer, ou pode? 

Lucas: Não acabei de falar? Semana passada eu fui chamado porque eu 

tava no cabo e o cabista tava na máquina. E ele é operador, tem 14 anos 

na empresa. Na COOPERMINAS.  

 

Hoje o rodízio é uma prática baseada no favor, na camaradagem, no 

companheirismo, na relação de amizade entre os operadores, cabistas e caudeiros. Alguns 

aceitam fazer a troca de funções, mas outros não. Denis, no II EST, diz que “os operadores 

que já tão se aposentando [e hoje estão na cauda], não querem mais pegar máquina. 

Porque já tão meio ruim da coluna, já sente dor na coluna [...], ai fica difícil de conseguir 

rodar só com o cabista.". 

O encarregado de produção e o supervisor também precisam consentir com essa 

prática. Às vezes eles não permitem o rodizio porque o operador “reserva”
173

, o que está 

formalmente alocado na função de cabista ou de caudeiro, não tem a mesma qualidade do 

que o titular. Tarzan, numa reunião do grupo piloto, comenta que na hora do almoço, 

quando normalmente os cabistas ou caldeiros estão substituindo o operador na máquina, a 

produção é inferior à média do turno. Se por um lado, no turno da manhã os trabalhadores 

têm dificuldade de fazer a troca de funções por que os cabistas e caudeiros são novatos e 

não estão capacitados ainda para operar, por outro lado, à noite o problema é que os 

veteranos não querem ou não podem operar por restrições de saúde. 

No entanto, observamos que quando ocorre a troca de funções não é só a operação 

da MT que sai prejudicada.  Se o cabista vai para a máquina, pressupõe-se que o operador 

vai para o cabo (ou troca similar). Mas vimos que quando o operador vai para o cabo ou 

para a cauda ele também não cumpre essas funções como deveria.  

 

José: O que acontece: se o cara trabalha na cauda, ele trabalha na cauda. 

Tem que fazer a limpeza, quebrar as pedras. Dai o operador, se ele sai da 

 

173
 Falaremos mais sobre o que eles chamam de operador reserva adiante. Por hora, alertamos que, segundo o 

relato dos operadores, não necessariamente os trabalhadores experientes que estão na cauda ou no cabo são 

bons operadores. Eles podem ser reservas. 
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máquina e vai ficar na cauda, ele não vai fazer a mesma coisa que o 

caudeiro fazia. Ele vai ficar sentado. Vai deixar passar pedra, retornar 

material. É complicado. (entrevista com a direção, dia 28/10/2014) 

 

O mesmo acontece quando ele vai para o cabo. Ele acaba não fazendo a função do 

cabista. Como vimos no tópico 5.1., esse mesmo diretor (José) diz que trabalhava com o 

“Pedrão”, uma pedra grande que segurava o cabo da máquina enquanto ele descansava 

sentado ou mesmo deixava o local para beber uma água. 

Para nós isso ocorre porque as funções do cabista e dos operadores de correia não 

têm sido reconhecidas e valorizadas pela empresa. Para que os rodízios ocorram de maneira 

planejada, permitindo o descanso dos operadores de MT sem prejuízos à produção, seria 

preciso dar visibilidade a essas funções, o que, de certa forma, fizemos ao longo do projeto 

META. 

No entanto, acreditamos que o reconhecimento e a valorização dessas funções 

também pressupõem repensar o plano de carreira hoje vigente na COOPERMINAS. Na 

atual estrutura de cargos e salários prevista pela empresa não há lugar para o 

reconhecimento dessas funções. Diversas alternativas poderiam ser elaboradas nesse 

sentido. No âmbito do projeto META formulamos uma proposta de carreira única para os 

trabalhadores da produção, estruturada em cinco níveis, conforme a tabela abaixo. É 

importante ressaltar que essa proposta tem base em uma prática já utilizada nas margens 

das prescrições pelos trabalhadores da cooperativa. 

 

Tabela 8: Proposta de plano de carreira para operadores de produção 

 

 

 

Operador de 

correia
Cabista Operador de MT

Nível 1 4 horas 1 hora 1 hora

Nível 2 1 hora 4 horas 1 hora

Nível 3 1 hora 1 hora 4 horas

Nível 4 1 hora 4 horas 1 hora

Nível 5 4 horas 1 hora 1 hora

Funções do operador de produção
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A proposta considera que o operador de produção é um trabalhador polivalente, 

capaz de assumir as três funções: operador de correia, cabista e operador de MT. No início 

da carreira ele assume, prioritariamente, as funções de operador de correia e cabista, porém 

reservando um tempo para o aprendizado na operação da MT. Passado esse período inicial, 

ele assumiria prioritariamente a operação da MT, porém reservando um tempo para o 

“descanso” nas outras funções
174

. Ao final da carreira, por fim, ele retornaria às funções 

menos demandantes do ponto de vista do esforço físico, porém sem deixar de contribuir 

para o rodízio de funções. Na prática a COOPERMINAS já funciona mais ou menos assim.  

No âmbito do projeto META, no entanto, não avançamos mais nesse debate, pois a 

direção da COOPERMINAS solicitou que a questão da carreira não fosse aprofundada, 

visto que eles pretendiam dar continuidade nesse assunto em outro momento, que estaria 

sendo planejado pela empresa. Sentimos uma resistência da direção em ampliar esse debate, 

o que pode ser compreendido pela análise que apresentamos no capítulo anterior. 

Com relação ao rodízio, no debate com os operadores de MT que participaram dos 

Encontros sobre o Trabalho, não tivemos clareza sobre sua vontade e disponibilidade para 

assumir de fato o compromisso com as funções menos reconhecidas e valorizadas. Parece 

que eles gostam de operar a MT, mas ninguém tem o mesmo prazer com o cabo ou a cauda. 

Apesar do consenso em torno da necessidade de pensar em formas de garantir o descanso e 

a recuperação dos operadores de MT ao longo da jornada, uma saída não está dada. Esse é 

um desafio que a COOPERMINAS precisa encarar e nos parece fundamental avançar no 

reconhecimento da dimensão coletiva do trabalho para dar conta dele. 

  

6.3. Diagnóstico parte 3: etapas da operação  

Agora que conhecemos as condições materiais e a organização da equipe para a 

limpeza das rafas, vamos analisar cada etapa da operação que servirá de referência para 

compreender melhor como os trabalhadores mobilizam suas competências e se engajam 

numa atividade coletiva para dar conta de preencher as lacunas entre o prescrito e o real. 

 

174 No capítulo 2 resgatamos uma análise de Murray (1970) a respeito da prática de rodízios na experiência de 

Chopwell. O autor dizia que o rodízio de funções e de turnos teve um papel importante para redução do stress 

no trabalho, valendo como um descanso para o trabalhador. 
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Vimos que a função primordial dos operadores de MT é retirar o carvão 

acumulado no fundo das galerias e transportá-lo até a correia. São, portanto, três etapas 

principais: encher a concha de carvão nas rafas, transportar o material até a correia e 

descarregar o carvão ali. O operador deve fazer tudo isso estando simultaneamente atento 

às questões relacionadas com a conservação e manutenção do equipamento. 

  

6.3.1. Primeira etapa: encher a concha 

Nos diálogos com os trabalhadores da COOPERMINAS percebemos que um 

importante diferencial do bom operador é saber encher a concha. Ele tem que avaliar a 

condição da rafa, da lapa, da máquina e construir um modo operatório levando esses fatores 

em consideração. Para utilizar a metáfora de Schwartz (2007), ele tem que combinar os 

diferentes ingredientes da competência, mobilizando o conhecimento que guarda dos 

protocolos, deixando-se apropriar pela dimensão singular da situação e colocando em 

sinergia os diferentes saberes para dar conta da tarefa. 

Saber encher a concha é conseguir encher bem cheia, mas de uma forma que não 

deixe o material cair no trajeto até a correia. Existe uma forma de ajeitar a carga para isso. 

Os operadores falam de “fazer uma jogadinha assim” e gesticulam enquanto falam tentando 

explicar como fazem. Além disso, tem que ser rápido, ágil, encher de uma vez, mas sem 

quebrar a máquina.  

Os operadores falam bastante de colegas menos experientes, ou que "aprenderam 

errado", que danificam a máquina na hora de encher a concha. 

 

Não sabe pegar o carvão na rafa, força muito a máquina ao pegar o 

carvão. Acha que é a tração que tem que juntar o carvão, e não o cilindro. 

Vai aquecer a máquina, vai forçar a bomba, e judiar da [corrente de] 120. 

(Rafael, em entrevista, dia 06/08/2014) 

 

Aí o operador que fez meu café, ele enterrava assim, ó, e forçava com as 

pedras em cima. Aí eu vi que ele já era um cara velho de mina, que não, 

como é que eu vou dizer, que não aprendeu ainda. Que quando tem uma 

rafa desse jeito aí, tem que tocar aqui, empinar a concha e cortar assim, ó. 

Cortar o carvão, pra não forçar a máquina. E tirar as pedras de cima, tirar 

pra trás pra depois afrouxar a rafa. (Jorge, no I EST, dia 29/10/2014) 

  

É preciso conhecer a mecânica da máquina e as possíveis consequências dessa 

forma de operação para o seu funcionamento. Também é necessário mobilizar um conjunto 
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de conhecimentos sobre as características dos materiais e o processo de mineração para 

saber avaliar as condições da rafa e dizer que ela está "desse jeito aí ". 

O operador fala que "tem que tocar aqui", "cortar assim". Parece um 

conhecimento do uso do corpo que nem todos os trabalhadores desenvolveram. É preciso 

habilidade para fazer o movimento correto, adequado para cada situação.  

Os novatos precisam de tempo, de prática, para desenvolver essas competências. 

Mas existem trabalhadores experientes na mina que ainda não desenvolveram. São os que 

eles chamam de operadores reservas - cabistas ou caudeiros que operam a MT quando os 

operadores "titulares" vão tomar seu café. Parece que esses reservas “aprenderam errado”. 

 

Diálogo no I EST, dia 29/10/2014 

Lucas: É como o Jorge explicou ali, de chegar ali na frente e aliviar um 

pouco na tração pra deixar ela certinha, ela vai encher mais a concha e 

render mais. E esquentar menos.  

Fernanda: Por que alguns operadores não fazem isso? 

Lucas: Porque já aprenderam a trabalhar daquela forma.  

Cláudio: E o operador que vem errado vai continuar errado. Não vai 

aprender. Tu pode ensinar.  

 

Em reunião do grupo piloto no dia seguinte, Tarzan explica: 

[...] são os que eram meia boca, sempre foram meia boca. Os que se 

destacavam estão saindo, saíram. Por que estavam cansados. Quem ficou 

no cabo ainda são aqueles que sempre foram... entendeu? São aqueles que 

são reserva. É esses operadores que eles falam. [...] São esses que eles 

dizem que aprenderam errado. (Tarzan, em reunião do grupo piloto, dia 

30/10/2014) 

O treinamento do operador no início da sua carreira, para aprender certo, está 

fazendo falta. Porém, o conhecimento da máquina e do processo e a habilidade não são os 

únicos requisitos para o operador conseguir fazer o movimento certo. Não são só os menos 

experientes ou os reservas que danificam o equipamento na hora de encher a concha. Para 

um mesmo operador, "às vezes dá, às vezes não"
175

. Depende do seu estado atual, da 

situação encontrada e das suas experiências anteriores para avaliar e agir nessa situação. 

 

175
 Referência à fala do Pedro citada no tópico 6.2.1. 
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Em outras palavras, depende do acoplamento entre o sujeito e a situação real de trabalho, 

que envolve cognição, percepção e ação (THEUREAU, 2014). 

Tarzan diz que "o que faz o cara enfiar a concha no carvão forçando a tração é a 

ansiedade de querer produzir mais" (em reunião do grupo piloto, dia 30/10/2014). Ele 

explica que o tempo de ir e voltar do fim da galeria até a correia pouco varia, enquanto o 

tempo de carregar a concha é um diferencial. Logo, encher a concha mais rápido permite 

terminar uma rafa em menos tempo. Dessa forma, "enfiar a concha no carvão" pode levar à 

sensação de estar produzindo mais, o que, no entanto, pode não se efetivar ao final de um 

turno, pois essa atitude frequentemente faz com que a máquina pare de funcionar por 

superaquecimento ou outra pane antes de terminar o turno. Mas a pressão por produção 

disparada pela estrutura hierárquica da empresa não favorece a prudência na operação. A 

dimensão emocional atravessa a atividade e é abalada por essa pressão, prejudicando o 

acoplamento do sujeito com a situação e o levando a agir de maneira “irracional”, movido 

pela falsa sensação de estar produzindo mais dessa forma.  

Há quem diga ainda, que quem danifica a máquina ao encher a concha, o faz por 

falta de compromisso, não se preocupa com a manutenção e conservação do equipamento. 

Estaria faltando o ingrediente quatro de Schwartz (2007) – que concerne ao 

compartilhamento de valores? Difícil afirmar. Falta de compromisso é uma explicação 

insuficiente. Por que faltaria compromisso? Por que um operador não se preocuparia com a 

conservação do equipamento? A priori, as quebras de máquina prejudicariam seu trabalho, 

pois o fariam parar a produção, o que teria impacto na sua avaliação individual e na sua 

satisfação pessoal. Além disso, se os trabalhadores costumam operar sempre as mesmas 

máquinas e se, como sabemos e todos sabem, a COOPERMINAS não tem conseguido 

realizar as manutenções de maneira adequada, levando os trabalhadores a terem que operar 

máquinas fora das condições ideais, nesse caso a falta de cuidado do operador não só 

pararia a sua produção do dia, como o faria trabalhar com a máquina ruim, prejudicando 

sua operação e sua saúde, nos dias posteriores. Considerando que trata-se de uma 

cooperativa, onde os trabalhadores são donos dos meios de produção
176

, esse 

 

176
 Como dissemos, não são todos donos. Existem cooperados e contratados. Mas cabe lembrar que boa parte 

dos contratados pretende ser cooperada. E que, em geral, segundo relato dos trabalhadores, “falta 

compromisso” principalmente por parte dos cooperados. 
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"descompromisso" tem menos sentido ainda, uma vez que eles compartilham igualmente 

seus lucros e prejuízos. 

Então, voltamos à pergunta: por que alguns operadores não teriam cuidado com a 

conservação do equipamento? É possível que esses trabalhadores tenham dificuldade de 

enxergar os objetivos que compartilham com a organização. A persistência da separação 

entre planejamento e execução e as relações marcadas pela desconfiança mútua podem 

estar restringindo o espaço de diálogo e atrapalhando o reconhecimento dos objetivos 

múltiplos presentes em cada situação de trabalho. 

Todavia, não vamos conseguir dar uma resposta suficiente para essa questão, por 

que ela não pode ser formulada fora de uma situação concreta. Seria preciso ver um 

operador agindo dessa forma e interrogá-lo sobre por que agiu assim, para então tentar 

resgatar (sempre parcialmente) o curso da ação desencadeado no momento. Certamente 

essa análise permitiria identificar outras normas e valores presentes na atividade, mesmo 

que nunca a sua totalidade. 

 

6.3.2. Segunda etapa: transportar o material até a correia 

Dissemos que é importante saber encher a concha. Conseguir encher bem cheia, 

mas de uma forma que não deixe o material cair no trajeto até a correia. Analisando os 

registros de acidentes com operadores de MT na COOPERMINAS, verificamos um grande 

número de ocorrências por conta de pedras que caem da concha atingindo e ferindo os 

operadores. 

Tabela 9: Causas dos acidentes com operadores de MT no período de 25/02/2014 a 05/08/2014  

Acidentes com operador de MT 

Pedra da concha 5 

Irregularidade da lapa 3 

Pedra na lapa 1 

Pedra do teto 1 

Outros 2 

  12 
Fonte: elaborada pelos pesquisadores com base no livro ata de acidentes 

Como mencionamos, o tamanho e o formato da concha podem facilitar ou 

dificultar a queda de material. Mas a competência do operador também pode ser decisiva. 
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No II EST os trabalhadores disseram que o bom operador consegue perceber quando está 

correndo risco e agir para evitar a queda do material para dentro da máquina. 

 

Denis: Quando a gente opera a máquina a gente tem essa preocupação ao 

cuidar. Quando tu sentir que a pedra vai rolar, geralmente a gente dá uma 

abaixada na concha rápido, pra não acontecer. Tem operador que faz isso, 

tem outros que são meio... [...] só dá uma inclinadinha, para não ter perigo 

de cair para dentro... (II EST, dia 30/10/2014) 

 

Presenciamos uma situação como essa no subsolo ao longo da pesquisa. Havia 

uma irregularidade na lapa, e quando o operador passava por ali com a concha muito cheia, 

ele inclinava a concha para frente, deixando uma parte do material cair no chão, ao invés de 

cair dentro da máquina. Assim ele não se machucava, mas uma parte do carvão era 

desperdiçada no trajeto. 

Reconhecendo essa competência, no entanto, os operadores deixam de reconhecer 

o risco. Eles dizem que a queda de material da concha não é um fator importante do ponto 

de vista da saúde e segurança e que somente os aprendizes se machucam em situações 

como essa. 

 

Diálogo no II EST, dia 30/10/2014 

Lucas: Eu acho que nenhum de nós cinco ficou afastado por causa de 

pedra caída da concha. 

Fernanda: Isso acontece, machuca, mas não pra afastar. É isso? 

Lucas: Acontece, com quem? Com quem tá aprendendo. 

É curioso observar, todavia, que os cinco acidentes por conta de pedra que cai da 

concha registrados na tabela 9 envolviam operadores experientes (quatro deles eram 

titulares na escalação da semana de 06/04/2015, exposta na tabela 5). Inclusive, um desses 

acidentes foi com o próprio Lucas. As estratégias defensivas dos operadores, mais uma vez, 

se mostram presentes. A memória seleciona o que não é conveniente lembrar e isso é 

decisivo para o engajamento do sujeito na ação. 

Os operadores resistem em admitir que estão correndo risco ao transitar com a 

concha cheia demais. E por que não encher menos a concha para evitar esse risco? Rafael 

diz que “se pega um operador que não enche bem a concha, com medo do material vir em 

cima, vai sempre trabalhar com meia concha, vai tirar [a rafa] com 60 caçambadas. Se eu 
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já opero com a concha cheia, vou tirar com 40 conchadas” (em entrevista, dia 06/08/2014). 

Por isso todos os operadores afirmam que mesmo sabendo dos riscos, gostam de trabalhar 

com a concha sempre bem cheia. 

 
Diálogo no II EST, dia 30/10/2014 

Cláudio: Não tem operador que vai jogando fora e... 

Fernanda: Vocês trabalham com a concha bem cheia? 

Jorge: Pode ter certeza. 

Denis: Difícil. Dificilmente o operador vai... 

Lucas: Não tem operador que vai chegar ali: enchi bem e vai jogar fora... 

Vários: não, não vai. 

Fernanda: Se conseguir encher bem, vai! Mesmo sabendo que tá correndo 

risco? 

Denis: Mesmo correndo risco. Acontece, dificilmente... 

Pedro: Vai fazer menos viagem, menos tempo...  

 

Mais uma vez observamos, portanto, a preocupação prioritária com a 

produtividade. Eles preferem correr o risco de se machucar, do que ter que fazer mais 

viagens para tirar a mesma quantidade de carvão. Em parte essa decisão é fruto da pressão 

por produtividade exercida pela hierarquia da empresa, mas também observamos que o 

prazer em produzir bem vai além do reconhecimento externo que os resultados da produção 

podem proporcionar. Os trabalhadores dizem a todo momento que querem trabalhar menos 

e produzir mais
177

. 

 

6.3.3. Terceira etapa: descarregar o material na correia transportadora 

Assim como falamos das condições e características das MTs como um 

determinante para a atividade de trabalho na limpeza das rafas, problematizamos também 

as condições e características das correias transportadoras (CTs). O funcionamento das CTs 

é tão importante que mobiliza uma equipe de operadores de correia permanentemente 

empenhados na sua conservação. Eles são responsáveis por manter esse grande e complexo 
 

177
 “Trabalhar menos, produzir mais” se tornou um slogan do projeto META. Essa expressão, cunhada por 

um diretor da empresa (Paulo) numa reunião do grupo piloto, refletia bem o entendimento que esse grupo 

tinha a respeito das intenções do projeto. Avaliamos que adotá-la como slogan permitiria a identificação de 

um conjunto mais amplo de trabalhadores com essa iniciativa. 
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Diálogo no IV EST, dia 08/04/2015 

Denis: [...] E eu acho que tem que ser chamada a atenção dos operador 

quem bota pedra, às vezes... mas até mesmo nós ali, que temos um pouco 

mais de... acontece! Por causa que não vê.  

[...] 

Pedro: [...] E não é porque o operador que quer botar as pedras grandes. 

Claro que se tu ver uma pedra grande lá tu não quer botar na correia. 

Porque tu sabe que se tu trancar aquela pedra ali [...] 

 

Esse é o início de um longo debate. Eles começam fazendo referência ao prescrito: 

não pode jogar pedra na correia. Dizem que quem descumpre esse prescrito deve ser 

punido. No entanto, na continuidade do diálogo, pouco a pouco os operadores vão 

admitindo que, às vezes, mesmo vendo a pedra ou suspeitando da presença dela, eles não a 

separam.  

 

Continuidade do diálogo no IV EST, dia 08/04/2015 

Denis: [...] eu não concordo muito, eu acho que tem operador que vê a 

pedra e mesmo assim faz de conta que não... 

Jorge: Que se tu botar a pedra ali, tu, na hora de tu voltar [com a segunda 

conchada], vai te atrapalhar, porque ele já vem já com a própria elevação, 

tudo certinho, pra chegar e pra descarregar. Se tu botar uma pedra 

grandona ali, o caudeiro vai parar a correia, vai subir em cima, vai [...]  

Denis: Perde mais tempo pra... 

Jorge: Tem que parar a máquina, desligar, depois ligar, subir a elevação... 

e tem caudeiro que não quer quebrar. Porque tem pedra que é pra eles 

quebrarem. Tem pedra fininha [...] Agora as pedras grandona, o cara 

separa. Algumas a gente não vê. [...] Mas outras, tu vem aqui ó, tu aqui, tu 

olha, tu sente já que deu uma diferença na concha, [tu suspeita], mas tu 

não viu nada. Mas quando tu vê, vai às vezes rolar uma grande. [risos] É 

verdade.  

Lucas: Tipo, tinha uma [pedra] que cabia três [pessoas] em cima. 

Jorge: É isso, às vezes, fica tudo debaixo do carvão. Vai lá, tu junta, tu 

olha ali e só tá o carvão. Na hora que tu vai descarregar lá, que tu vê. 

Fernanda: Quando você descarrega, você vê, não?  

Jorge: Só na hora que tu tá lá em cima. Vê já ali. 

Claudio: Na hora que tá na correia. 

Fernanda: Na hora que ainda tá descarregando?  

Claudio: Ainda tá saindo, né? Tu vê já lá, só... [confusão de vozes] 
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Denis: Às vezes não. Porque às vezes ela não é muito, ela cabe na concha 

mas é mais grossa, aí o carvão tampa. Quando acontece o tipo de coisa 

que pega, às vezes vem o carvão por cima e a gente não vê. O caudeiro 

não vê. Só vê realmente quando vai descarregar na correia. [...] 

Denis: Aí é onde vai cair, às vezes, pode ser que se o caudeiro tiver 

esperto... 

Marcelo: Mas aí de saber quando ela tá lá embaixo na concha ou quando 

ela tá lá em cima... 

Lucas: Ah não, de cima da pedra... Claro, quando ela tá em cima, aí não 

tem como o operador não ver. Se ela tá em cima, o operador vê, às vezes, 

vai dele querer quebrar, ou jogar pro lado, ou botar na correia porque sabe 

que vem um cara que vai tirar. 

[...] 

Vicente: Só uma coisa: o joelho, tem uma hora que você sente que teve 

uma mudança no peso da concha, mas você não tem certeza.  

Marcelo: O operador experiente não consegue identificar não? 

Denis: Consegue. Conforme a gente vai botando, pega na rafa, levantou, 

quando tu vê que ela deu uma imbicada pra frente, é sinal que tem [pedra]. 

Mas às vezes tu olha pra concha e a concha tá muito cheia, vem a mais do 

que o normal. Aí a gente anota, que de repente, pode, às vezes, a gente vai 

nessa que não, acho que a concha tá muito cheia. Ou tem pouco peso na 

máquina e ela tá imbicando. Mas dá, dá pro cara jogar o carvão pra... às 

vezes, quando eu fico meio suspeito às vezes eu paro. Às vezes não. Não 

vou dizer que faço sempre porque é mentira, mas acontece, de chegar, 

jogar um pouco do material pra ver se é pedra. Às vezes, se o material 

tiver molhado, acontece muito. Que ele começa a encher, chega no final, a 

lapa tá molhada, a hora que tu pega ela pesa. Aí pode ser que, muitas 

vezes a gente chega: "Ah, não, tá molhado". Aí tu olha, levanta, a gente vê 

embaixo que tá molhado e vai pra correia, daí quando tu chega lá e tu vê 

que caiu uma pedra em cima da correia. Porque assim, é material 

molhado, ele pesa, quando fica muito... tem galeria lá que acumula água. 

Fica muito molhada. Ele pesa bastante, material molhado. E ás vezes a 

gente pensa que é só material molhado, vai ver... 

Vicente: Uma dúvida. O cara pegou, ele tá na dúvida. Na dúvida ele joga 

fora pra ver qual é ou ele joga na correia? 

Denis: Às vezes descarrega [na correia], às vezes joga fora. 

Vicente: Alguém descarrega?  

Lucas: A maioria. Acho que todos. 

Vicente: Descarrega na correia? Ah, tá. [confusão de vozes]  

Denis: Às vezes vai da consciência da pessoa de chegar ali e... mas é raro. 

[confusão] 

Fernanda: Mas deveria jogar? Outra pergunta. Você acha que o certo 

seria? 

Lucas: O certo é, mas ele não vai fazer.  
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Denis: Porque vai perder um pouco de tempo e não tem a certeza. 

Lucas: Aconteceu comigo ontem. Eu vou perder tempo? Não, vai, quando 

eu vi, foi, cabia três sentados em cima dela. [risos] 

 

O prescrito é não colocar pedras grandes na correia. Mas o real se revela depois de 

muito “papo”. Afinal, não colocar pedras grandes na correia é uma prescrição que se 

contradiz a outra: terminar mais rápido a limpeza da rafa. A pressão temporal atravessa o 

debate de normas. Os trabalhadores não querem "perder tempo" separando as pedras.  

Diante dessa controvérsia, o trabalhador se posiciona. Ora, se é responsabilidade 

do operador de MT limpar o maior número possível de rafas por turno, e cabe aos 

operadores de correia cuidar da conservação do equipamento, o primeiro vai botar a pedra 

na correia “porque sabe que vem um cara que vai tirar”. Esse “cara que vai tirar”, por ser 

responsável por zelar pelo equipamento, deveria estar atento no momento da descarga.  

“Se o caudeiro tiver esperto” ele vai avisar para o operador que tem pedra grande 

na concha e pode evitar que ela seja despejada na correia. Então nos deparamos com outro 

problema. Os trabalhadores dizem que nem todos os operadores de correia tem a mesma 

"oportunidade de falar" e que nem todos os operadores de MT ouvem e respeitam suas 

orientações. Observamos que no turno da noite acontecem menos paradas de correia. 

Segundo o grupo piloto, isso acontece porque os operadores de correia da noite são 

profissionais mais antigos e mais experientes. Eles dizem que esse status permite que esses 

operadores de correia sejam mais ouvidos e respeitados pelos operadores de MT, e assim 

acabam deixando passar menos pedras grandes. 

 

Denis: [...] sobre o caudeiro ser novo e não poder dar bronca no operador 

quando botar a pedra... é errado! [...] Se botamos, o cara não fala, vai 

botar outra, porque ele não falou. [...] Mas aí, por causa daí, chama: “ô, 

cuidado aí que tá vindo muita pedra”. Coisa que eu acho que todo o 

caudeiro tem que ter essa oportunidade de falar, não é porque é mais novo 

ou mais velho, isso pra mim eu acho que... independente de ser mais novo, 

mais velho, eu acho que a gente tá ali pra trabalhar e pra ouvir os colegas 

de trabalho da gente. (IV EST, dia 08/04/2015) 

 

Estamos diante de uma excelente oportunidade para discutir a atividade coletiva. O 

cuidado com a correia deve ser entendido como uma atividade coletiva, e não como 
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responsabilidade exclusiva dos operadores de correia. Vimos no capítulo um dessa tese 

alguns requisitos fundamentais para a dinâmica do coletivo.  

Primeiramente destacamos a própria estruturação dos coletivos como um requisito 

fundamental. Vimos que na COOPERMINAS as constantes alterações na composição das 

equipes têm prejudicado o entrosamento entre os trabalhadores do grupo. A operação da 

correia é fortemente influenciada por esse fator. Operadores de correia e operadores de MT 

precisam se conhecer e confiar um no outro para se ajudarem e coletivamente construírem 

acordos sobre o que, como e onde descarregar. 

Em segundo lugar, é preciso que os trabalhadores envolvidos nessa dinâmica 

coletiva conheçam um o trabalho do outro. Essa pode ser uma explicação para a menor 

quantidade de paradas de correia à noite. Não é só uma questão de respeito aos 

trabalhadores mais antigos, mas também de reconhecimento da sua experiência e 

competência. 

Outro requisito é o reconhecimento dos objetivos diversos que concorrem na 

atividade. Se o operador de MT não reconhece que também faz parte da sua atividade 

cuidar da correia e o operador de correia, por sua vez, não reconhece a pressão que seu 

colega sofre para limpar mais rafas, dificilmente eles vão se entender. A cooperação entre 

eles pode ser comprometida.  

Dejours (2012) já dizia que a coordenação (no âmbito da organização do trabalho 

prescrita) nunca será suficiente para dar conta da interação entre os sujeitos na atividade. 

Afinal, se a atividade de cada trabalhador não pode ser determinada a priori, muito menos 

poderia ser o diálogo entre elas. Ao longo desse debate com os operadores notamos que as 

regras não são suficientes. A todo momento eles estão avaliando as condições da operação 

e redefinindo o curso da ação em função disso. Um espaço de diálogo deve estar 

permanentemente aberto para permitir que essa redefinição seja feita de maneira 

democrática, considerando os saberes e valores de todos os sujeitos envolvidos e da 

organização como um todo. A cooperação efetiva entre os trabalhadores então suprirá a 

insuficiência das normas.  
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6.3.4. Diálogos entre operação e manutenção 

Os trabalhadores da COOPERMINAS dizem que um bom operador de MT deve 

entender minimamente da parte mecânica e elétrica da máquina para auxiliar as equipes de 

manutenção na identificação e solução dos problemas. Tarzan, em uma reunião do grupo 

piloto (dia 29/10/2014), diz: 

 

"Chamou atenção o que ele fez. A MT8 estava num conjunto que não 

rendia. Ele estava na MT3 e estava disparado, no primeiro lugar sempre. 

Vamos trocar a máquina. Joga pra lá, o Lucas fica nesse mesmo lugar e a 

máquina vai pra lá. Nisso em duas semanas ele arrumou a máquina. Todo 

dia ele dizia: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. A máquina ficou 

boa." 

 

Tarzan relata uma segunda situação envolvendo o mesmo operador. Uma máquina 

que estava passando por constantes manutenções de cilindro até que o Lucas disse: “o 

problema da máquina não é o cilindro. O problema é que a concha está com folga ali e na 

hora de fazer isso faz aquilo... Pronto. Foi lá, resolveu." (Tarzan, em reunião do grupo 

piloto, dia 29/10/2014). Esse operador tem uma competência especial que facilita o 

diagnóstico do problema e a comunicação com a equipe de manutenção, levando a sua 

solução. Dois dias depois dessa conversa com o grupo piloto tivemos a oportunidade de 

compreender melhor o que sustenta essa competência especial do Lucas. 

 

Diálogo no III EST, dia 31/10/2014 

Vicente: Melhor aproveitar essa fala dele pra entrar numa outra questão: 

tem operador que sabe cobrar melhoria do mecânico, que o mecânico 

escuta melhor ele, ou que... ? 

Lucas: Eu não posso reclamar. De nenhum deles lá de cima. Tanto do 

Marcos que tá aqui, quanto do... qualquer um deles. Eu tinha uma 

máquina, 1 ano e 8 meses, a 3. Faz uns dois meses, tinha uma... essa 8, 

que tá hoje, essa máquina não ia, não dava produção, que é isso, o 

operador dizendo que sempre tava pedindo, e ninguém arrumava, 

ninguém dava jeito, e ali foi. Um certo tempo, chegou ali, eu vi a MT3 

não tava mais. Que é um... a máquina era fora do sério. Eu peguei, 

embarquei nela, e digo: “mas como é que um operador velho daquele 

consegue trabalhar numa máquina dessa?” Não tem como. Pegaram lá e 

botaram minha máquina lá. Eu fui, telefonei por cara: “oh [supervisor], o 

que que tá havendo? Por que tiraram a máquina dali? Faz 1 ano e 8 

meses que eu tô com a máquina. Fiz a máquina, pra trabalhar e...”  

Vicente: Como assim “fiz a máquina pra trabalhar”? 
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Lucas: Porque tu faz a máquina pra trabalhar, tu bota o... tu ajusta o 

banco, tu ajusta a alavanca, tu ajusta pedal, tu bota o pedal do jeito que tu 

imagina que dá pra trabalhar... tu ajusta a máquina. Tu deixa a bomba 

sempre boa, tu revisa certinho, o óleo, o cabo, mangote, tu revisa a 

máquina. 

Vicente: O próprio operador? 

Lucas: Sim, tu revisa a máquina. Eu faço isso no meu turno! Eu reviso o 

cabo, mangote, meu cabo lá é novo, mas eu reviso se tem pique, se não 

tem pique. Se o mangote tá cortado no meio, eu boto... pra saber que não 

fui eu, foi o outro operador. Eu boto. Ele também deve botar
178

. Entendeu? 

Então eu fiz a máquina, tiraram, botaram ali.  

Vicente: Tem operador que não sabe fazer isso? 

Lucas: Eu acho que não, né? 

Jorge: Isso vai de operador para operador. 

Lucas: Isso ai vai de... eu acho que, eu não acredito.  

Marcos: Isso todo operador pode fazer. 

Lucas: Todo mundo sabe que tem que revisar a máquina, tem que vê o 

óleo, tem que ver coisa... isso aí não tem... Tu embarcou na máquina... 

Pedro: O próprio operar, tu vai ver que precisa... [confusão de vozes] 

Lucas: Deixa só eu terminar essa... Pegaram a minha MT, botaram a 8 ali. 

“A gente quer fazer um teste. A máquina não fica boa, não fica boa, não 

fica boa...” Em um mês eu deixei a máquina boa.  

Vicente: Por quê você deixou e o cara não deixou? 

Lucas: Eu pedi, agora... não sei se ele tava pedindo as peças errada pra 

eles fazerem, eu não sei se ele tava pedindo e eles não querendo fazer, 

ou... eu fiz a máquina. 

Pedro: Tem esse lance de amizade, tudo isso rola também. Questão de 

pegar um mecânico mais amigo, tem mecânico mesmo que não dá nem 

pra falar. Tem mecânico ali, que só Deus na vida dele. Tá entendendo? 

Tem mecânico ali que, olha, eu não sei como que a empresa deixa, mas 

tem mecânico que é amigo... 

Vicente: O mecânico não é sempre o do mesmo turno que você? 

Pedro: Não. Tem vezes que é outro. 

Denis: Pegando o que o Lucas falou, sobre o negócio do Jorge, que o 

rapaz trabalha numa máquina ruim, eu trabalhei com aquela máquina. 

Todo dia, no ponto eu botava: a máquina tá ruim disso, ruim daquilo, ruim 

daquilo... todo dia, todo dia, eu botava. Falava pro mecânico, ele dizia: 

“não cara, não tem peça, não tem peça”. Trocaram o operador, me 

botaram lá pra máquina dele, botaram o outro operador na minha 

 

178
 “Eu boto” quer dizer anotar na folha de ponto. A folha de ponto é um registro para a comunicação entre as 

equipes dos turnos. Os operadores, ao final do seu turno, registram na folha a situação das suas máquinas, 

informam de problemas, panes, do que deve ser ajustado / reparado pela equipe de mecânica etc.  
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máquina. Em um mês botaram as peças tudo que precisava na máquina. 

Por que que não botaram quando eu tava pedindo? Questão de cima, 

questão de supervisão, aí não sei.  

Vicente: Eu vou insistir no ponto que eu quero esmiuçar. Tem cara que 

sabe pedir de uma maneira que o mecânico confia mais, ou que o 

mecânico confia menos, ou... sabe? 

Denis: A questão em si, tem assim ó, tu chega lá pro mecânico, ele vai 

olhar pro teu ponto [...] eu chego lá, boto no ponto, da manutenção: “ó, 

máquina tá ruim de hidráulica, tá ruim de tração, tal, tal”. Se no outro 

turno da manhã, que dá pra falar com mecânico da manutenção da 

máquina, ele consegue. Bota no ponto, já explica pra ele, tá ruim assim, 

assim, assim... tá esquentando um pouquinho, tá ruim disso... O mecânico 

vai fazer, acho ele que vai fazer o serviço que é pra fazer. O que o 

operador pediu. Agora, se ele não tem a peça pra trocar, também não dá 

pra julgar ele, certo? Aí entra naquele negócio que foi lá: que eu peguei a 

máquina, botaram bomba, botaram isso, botaram aquilo, botaram tudo! 

Como o Jorge falou que naquela máquina o operador falou que tava quase 

que o... tirando o rapaz da máquina porque a máquina tava ruim... o 

engraçado é que eu trabalhei naquela máquina, todo dia pedia pra trocar 

peça, pra trocar, pra fazer isso, pra fazer aquilo, e não fizeram. Foi o outro 

operador que é mais velho, um cara mais experiente também, o Sérgio, 

num instantinho arrumaram a máquina. Acontece muito disso. 

Fernanda: Você acha que tem uma coisa assim, dos mecânicos 

respeitarem mais, não sei qual a palavra, se obedecem? Obedecem é a 

palavra certa? Mas atendem mais rápido... 

Denis: Na minha opinião eu acho que não voga o mecânico dizer: “ah, eu 

não vou fazer o serviço na tua máquina porque eu gosto da tua pessoa”. 

Porque no outro dia, se tu pegar a máquina com o mesmo defeito, tu vai 

botar no ponto. Aí agora, como a gente tem o nosso ponto, e o ponto do 

encarregado, a gente vai passar, a supervisão vai ver. Ai uma hora vão 

chamar na sala: por que tu não tá tirando carvão? Tu vai dizer: “não, por 

que eu to pedindo pra arrumar a máquina e... a máquina não tá boa”. É o 

que vai acontecer. Aí eles vão ter que ir atrás do problema. Se é mesmo a 

máquina, se... alguma coisa vai aparecer. 

Lucas: Tudo com jeitinho se consegue.  

Pedro: O Denis é um operador muito fácil de lidar com ele, ele é uma 

pessoa calma, assim, se eu sou um mecânico malandro, vou pegar dois 

meses, eu levo ele no papo. Tem operador... que o Denis é calmo! Não... o 

Denis fica pedindo sem... tá entendendo? Tem operador igual o Sérgio, 

que ele já começa a brigar e já leva pra direção e já leva lá... o Denis vai 

cobrando e vai levando... e um mecânico malandro, sabendo que o Denis 

tem essa personalidade, ele pode … [confusão de vozes] O Sergio já não, 

ele é um operador bocudo, se tiver que parar a máquina no turno, ele para, 

e não entra mais, morrinha, marrento, e ele é um ótimo operador, só que 

essa é a personalidade dele. E o Denis já é mais calmo, daí existe isso. O 

mecânico pode... tá entendendo? Eu acredito dessa forma. [confusão de 

vozes] Ele concorda comigo. Ele conhece o Sergio, conhece... Denis é 

muito calmo e... 
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Lucas incorpora na sua rotina de trabalho o cuidado com a máquina. Ele parece 

estar sempre atento a cada detalhe. Ele “faz a máquina para trabalhar” cotidianamente, 

considerando seu conforto e segurança e as metas de produção. Todo operador sabe que 

tem que cuidar da máquina, que tem que avisar à equipe de mecânica sobre os reparos 

necessários etc., mas nem todos têm a mesma competência para identificar o problema e 

apontar os caminhos para solução. Lucas tem 12 anos de experiência na MT. Ele consegue 

fazer isso melhor do que a maioria. Ele conhece a máquina como pouco e todos 

reconhecem essa sua competência. Não basta ser competente. É importante que o coletivo 

reconheça a competência. 

Zarifian (2012) dizia que competência é também a faculdade de mobilizar redes de 

atores em volta da situação, de compartilhar desafios. Denis não consegue fazer isso da 

mesma forma que Lucas. Seja porque, por ser mais novo e menos experiente, sua 

competência com relação ao conhecimento da máquina ainda não alcançou o mesmo 

reconhecimento, seja porque “ele é calmo”. Ora. Vemos, portanto, que a competência vai 

muito além da capacidade técnica do operador e do seu reconhecimento.  

Sérgio briga, para a máquina, leva o assunto para a direção, e com esse jeito 

“marrento” consegue mobilizar um conjunto de atores para resolver o problema. Lucas 

mobiliza os atores pela amizade e pelo reconhecimento. Denis ainda não conseguiu nem de 

uma forma, nem de outra. Ele coloca suas demandas na folha de ponto, mas não obtém o 

retorno necessário. 

Tarzan diz que só é dada a devida atenção aos relatórios da equipe de produção 

quando a meta não é atingida. Se o operador consegue produzir o volume esperado, mesmo 

com a máquina apresentando problemas, o problema não é tratado.  

 

Eu, como encarregado, tinha época que a gente fazia o pedido das coisas e 

não era ouvido. Chega uma hora que... vamos deixar quebrar, vamos 

deixar não dar certo, para ver se a gente é ouvido. (Tarzan, reunião do 

grupo piloto, dia 31/10/2014) 

 

Existe um conflito de difícil solução entre a lógica de funcionamento das equipes 

de mecânica e a lógica de funcionamento das equipes de produção. As equipes de 

manutenção, sobrecarregadas com muitas urgências e com recursos limitados para dar 

conta de toda a demanda, priorizam as situações limites, deixando de tratar o que "dá pra 

levar". Por outro lado, as equipes de produção, que se esforçam para produzir mesmo sem 
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as condições adequadas, acabam sendo penalizadas por esse esforço e se veem obrigadas a 

forjar uma situação limite para serem atendidas em suas demandas. A situação financeira da 

empresa não ajuda. 

Episódios como esse são bastante frequentes na COOPERMINAS. Lucas, por sua 

competência técnica e sua capacidade de dialogar com o coletivo, consegue driblar esse 

conflito. Ao longo da pesquisa, pouco a pouco vão se revelando pistas de como esse 

operador consegui construir esse espaço de diálogo fundamental para a eficácia da ação 

coletiva.   

 

Uma das coisas que dá bastante prazer para o operador é ele pedir uma 

coisa e a coisa ser feita como ele pediu, isso dá uma alegria, “legal me 

ouviram”. O Lucas colocou isso hoje no relatório dele: “Arrumaram a 

máquina: obrigado pela atenção!”. Essa simples frase demonstra a 

satisfação dele. (Tarzan, reunião do grupo piloto, dia 31/10/2014) 

 

A “simples frase” não só demonstra a satisfação dele, como dá satisfação para 

quem arrumou a máquina. É por meio dessa dinâmica do reconhecimento (DEJOURS, 

2012) que se fortalecem os coletivos de trabalho e abrem-se as portas para a cooperação. 
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CONCLUSÃO 

Propomos como objetivo geral para esta tese analisar a gestão do trabalho pelo 

olhar da atividade na COOPERMINAS, buscando compreender como os trabalhadores 

constroem e mobilizam competências e como os coletivos participam dessa gestão para dar 

conta da distância entre o prescrito e o real. Ressaltamos que ao longo dessa análise 

pretendíamos revelar os valores que estão por trás da gestão do trabalho e refletir sobre 

como esses valores influenciam e são influenciados na/pela luta pela autogestão. 

Iniciamos nossa trajetória apresentando um painel histórico-teórico-conceitual 

com referências que guiariam a análise. Consideramos pertinente começar definindo o 

trabalho, por mais difícil e arriscada que fosse essa tarefa. Entendemos o trabalho como o 

trabalhar, o que supõe um modo particular de engajamento do corpo, da mente e da 

subjetividade numa atividade singular e enigmática, que transforma, simultaneamente, o 

mundo e o sujeito que age sobre ele. 

Encontramos três referências de estudo do trabalho que compartilham desse olhar: 

a ergonomia da atividade, a perspectiva ergológica e a psicodinâmica do trabalho (outras 

seriam possíveis e podem ser exploradas em trabalhos futuros). Os caminhos apontados no 

curso da pesquisa-ação desenvolvida na COOPERMINAS permitiram eleger dois conceitos 

centrais a serem tratados a partir dessas abordagens para analisar a gestão do trabalho na 

empresa: competências e coletivos de trabalho. 

Pelo estudo da ergonomia da atividade apresentamos as ideias de trabalho real e 

prescrito, denotando que há sempre uma lacuna entre um e outro. A atividade é o que o 

trabalhador realiza para dar conta dessa lacuna. Ele se vale da tarefa (prescrita), mas precisa 

criar algo novo, pela prática, pela experiência, no curso da ação situada, para responder ao 

que não pode ser previsto. A competência do sujeito está na sua capacidade de se envolver 

numa dinâmica que mobiliza simultaneamente percepção, cognição e ação para elaborar 

novas formas de pensar e agir na situação real de trabalho. O acionamento dessa dinâmica 

depende fundamentalmente do engajamento (aqui e agora) do sujeito num coletivo que 

compartilha formas de vida e de trabalho. 

Os estudos da ergonomia da atividade apontaram ainda para um conjunto de 

requisitos e resultados relativos a esse engajamento. Por um lado, vimos que a atividade 

coletiva depende: (1) da compreensão que o trabalhador tem sobre a atividade dos seus 
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pares; (2) da comunicação entre eles; (3) de um patrimônio coletivo comum; (4) do 

reconhecimento das diferentes lógicas e objetivos que concorrem na atividade. Por outro 

lado, vimos que, quando esses requisitos são satisfeitos, a atividade coletiva resulta numa 

coordenação coletiva do trabalho determinante para a eficácia da produção e para a saúde e 

segurança dos trabalhadores, além de fundamental para o desenvolvimento das 

competências individuais. 

Da perspectiva ergológica resgatamos a ideia de corpo-si, que ajuda a 

compreender a complexidade dessa entidade enigmática que permite a mobilização 

simultânea e integrada da percepção, da cognição e da ação. Schwartz (2007) nos apresenta 

ainda três elementos fundamentais que ajudam a pensar sobre as competências no trabalho: 

(1) algo que tem a ver com a apropriação das normas antecedentes, dos conhecimentos 

protocolares; (2) o domínio relativo àquilo que se apresenta como novo, inédito, em cada 

situação; (3) uma dimensão de valores, que remete às escolhas feitas na atividade. Assim o 

autor enfatiza que na atividade os saberes estão sempre acompanhados de valores, 

fundamentais tanto para o desenvolvimento das competências individuais, como para 

impulsionar a atividade coletiva. Os coletivos (ou entidades coletivas relativamente 

pertinentes), na perspectiva ergológica, são tão imprevisíveis e enigmáticos quanto a 

atividade, pois se definem a partir dela, pela mobilização de um patrimônio comum. 

A psicodinâmica do trabalho, por fim, provocou uma compreensão ampliada do 

fenômeno da mobilização psíquica e intersubjetiva que permite que o sujeito, engajado 

numa teia de relações sociais, responda à lacuna entre o prescrito e o real. Os estudos de 

Dejours mostram que ao se deparar com o real o trabalhador enfrenta o sofrimento. Desse 

enfrentamento dois caminhos se abrem como possibilidade. Se a organização oferece 

espaços para o diálogo de saberes e valores e se os trabalhadores confiam nos colegas e na 

organização, opera-se uma dinâmica do reconhecimento que permite a mobilização da 

personalidade (ou da inteligência) e a estruturação dos coletivos (a cooperação), abrindo 

espaço para transformação do sofrimento em prazer. Por outro lado, se a organização não 

favorece o diálogo e o livre envolvimento dos trabalhadores, a mobilização da 

personalidade se dá pela ameaça e pelo medo, resultando na individualização do trabalho e 

na transformação do sofrimento em fator de adoecimento. 
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Seguimos preparando o terreno para análise da experiência da COOPERMINAS 

juntando a essas abordagens de estudo do trabalho um olhar sobre o ambiente, o processo e 

a organização do trabalho na mineração de carvão. A mineração de carvão é um universo, 

ao mesmo tempo, fascinante e arrepiante. A exploração comercial do minério é um marco 

na história do desenvolvimento do modo de produção capitalista mundial, que depois de 

200 anos ainda depende em grande medida desse insumo, e do suor e do sangue dos 

trabalhadores que arriscam a vida cotidianamente para retirá-lo do solo em diversas partes 

do mundo. 

Igualmente marcantes são as lutas travadas pelos mineiros contra as distintas 

formas de opressão e exploração do trabalho fruto da relação desigual entre produtores e 

proprietários dos meios de produção. Séculos de batalhas cotidianas e permanentes levaram 

a transformações nas formas de organização do trabalho para a produção do carvão, sem, 

no entanto, até hoje, lograr resultados satisfatórios do ponto de vista da saúde, da segurança 

e da vida dos trabalhadores. A experiência exitosa de Chopwell é um importante capítulo 

dessa história que merece ser contato e recontado (o que não foi, nem de longe, esgotado 

por essa tese), pelas lições que deixou para as lutas futuras. 

A experiência da COOPERMINAS é mais um capítulo dessa história de lutas. E já 

que estamos falando das lutas dos trabalhadores contra opressão e exploração do trabalho e 

do capital, esclarecemos, no capítulo três desta tese, o que entendemos como o sentido 

dessa luta. Acreditamos na utopia da autogestão. A autogestão é, para nós, um exercício 

pedagógico de emancipação dos trabalhadores. Vimos, a partir de Nascimento (2004), que 

esse exercício deve colocar em questão simultaneamente três instâncias fundamentais que 

sustentam a produção capitalista: a propriedade privada dos meios de produção, a separação 

entre planejamento e execução e os valores do capital. A luta pela propriedade coletiva e 

pela democratização da organização do trabalho deve vir acompanhada de uma revolução 

cultural do cotidiano que permita a afirmação dos valores da solidariedade, da vida e do 

trabalho. 

As Empresas Recuperadas por Trabalhadores no Brasil, que se multiplicaram 

como estratégia de luta da classe trabalhadora na última virada de século, mas vêm 

perdendo força desde 2005, são experiências de emancipação dos trabalhadores que 

encontram limites no contexto em que se desenvolvem. No decorrer de quase três décadas 



262 

 

 

de resistência, essa luta pela propriedade dos meios de produção é marcada por encontros e 

desencontros com as perspectivas de democratização da gestão e de transformação numa 

esfera de valores. 

Esse panorama histórico, teórico e conceitual consolidou as nossas lentes de 

análise. Foi a partir dele que retornamos ao material gerado no Projeto META para 

compreender alguns aspectos da gestão do trabalho pelo olhar da atividade na 

COOPERMINAS. Ressaltamos, no entanto, que o Projeto META, para além de um 

dispositivo para análise da atividade na empresa, foi uma atividade em si mesmo. Ou seja, 

por meio dele, não captamos uma atividade realizada em outro tempo e espaço, mas sim 

reelaboramos a atividade junto com os trabalhadores da COOPERMINAS. Como disse 

Athayde (1996), a atividade não é um dado a ser coletado, ela é constituída/reconstituída a 

cada momento com e pelos sujeitos envolvidos no trabalho. Vimos em diversas passagens 

dos nossos capítulos finais que os trabalhadores transformaram sua atividade no decorrer 

dos diálogos, mostrando que ali eles também estavam em atividade. O resultado do estudo, 

portanto, não é uma revelação da verdade sobre a atividade dos operadores na 

COOPERMINAS, mas sim uma sistematização de como ela se manifestou aos olhos dos 

pesquisadores nos diálogos e ações circunscritos no âmbito desse projeto, com todas as 

suas possibilidades e limites. 

Retomamos então as questões de pesquisa propostas para essa tese no intuito de 

esboçar respostas, certamente incompletas. 

 

Primeira questão: O que restringe e o que favorece a mobilização das competências dos 

operadores na COOPERMINAS? 

Vimos que competência tem a ver com a capacidade de ação e que ela se constrói 

pela experiência, pela prática. A competência depende do acoplamento do sujeito com a 

situação de trabalho, envolvendo percepção, cognição e ação, em uma dinâmica operada 

pelo corpo-si. Por ser operada pelo corpo-si, essa dinâmica considera os limites e 

possibilidades do corpo do sujeito em atividade, mas também suas capacidades cognitivas e 

seu posicionamento psíquico e emocional diante da situação. 

Diversos fatores podem facilitar ou dificultar esse acoplamento. No caso da 

COOPERMINAS, vimos, por exemplo, que a precariedade das condições de trabalho (dos 
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dispositivos técnicos, das instalações) pode dificultar o acoplamento. O teto que desaba, a 

pedra que cai da concha, a poeira, o calor, a vibração, entre tantos outros fatores, abalam a 

confiança do trabalhador, restringindo suas capacidades de percepção, cognição e ação e 

assim limitando a mobilização das competências. Os trabalhadores elaboram suas 

estratégias defensivas (DEJOURS, 1994) para afastar da memória as lembranças que 

aguçam a percepção dos riscos e assim consegue maior engajamento na situação, mas as 

estratégias podem ser desestabilizadas a qualquer momento. 

Vimos ainda que a falta de um treinamento inicial para garantir tanto a transmissão 

dos conhecimentos teóricos, dos protocolos, quanto a experimentação pelo corpo, pelos 

gestos, também pode estar dificultando o acoplamento dos operadores com a situação e a 

mobilização das competências. Esse problema poderia ser amenizado se a organização 

permitisse um espaço e um tempo para o aprendizado, para a troca de conhecimentos e 

experiências entre os novatos e os veteranos, tolerando o “erro” e o “improdutivo” em prol 

dos ganhos de médio prazo oriundos do investimento na formação dos trabalhadores. Mas 

isso não tem ocorrido suficientemente. A COOPERMINAS recentemente contratou 

operadores de MT experientes “formados” em outras mineradoras. Talvez isso não fosse 

necessário se conseguisse ampliar o espaço interno para formação de aprendizes na 

cooperativa. 

O acoplamento também é influenciado pelo compartilhamento de valores entre o 

individuo e seus colegas ou a organização – o que Schwartz (2007) chamou de ingrediente 

quatro da competência. Simone Weil (1943) diria que ele depende do enraizamento do 

sujeito. Quando o trabalhador percebe que sua atividade é criadora de história, se cristaliza 

em forma de patrimônio, contribuindo com a construção das bases para as atividades 

futuras de seus semelhantes, a história ganha consistência para ele e seu trabalho se torna 

uma atividade estruturante da sua existência no mundo. Perceber a atividade dessa forma 

facilita o acoplamento do sujeito com a situação. Entretanto, a forma como o sujeito 

percebe sua atividade depende da sua relação com os coletivos que participam da ação. 

Vamos, então, à nossa segunda questão. 
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Segunda questão: O que restringe e o que favorece a dimensão coletiva da atividade na 

COOPERMINAS?  

Na COOPERMINAS, as contradições entre a liberdade ampliada na luta pela 

autogestão e os mecanismos (ou as lógicas) de planejamento e controle do trabalho e da 

produção herdados do sistema anterior impactam diretamente no desenvolvimento das 

competências dos operadores e na dinâmica da atividade coletiva.  

Por um lado, vimos que nessa experiência incompleta de democratização da gestão 

as discussões acaloradas e os conflitos explicitados ampliam os espaços para o diálogo de 

saberes e valores e favorecem o reconhecimento dos objetivos múltiplos que concorrem na 

atividade, abrindo caminho para a atividade coletiva e para o desenvolvimento das 

competências individuais. Esse caminho também leva à transformação do sofrimento em 

prazer no trabalho. As falas dos operadores de MT não deixam dúvidas de que, em alguma 

medida, essa via está aberta na COOPERMINAS. Com todas as adversidades da profissão, 

é inegável o sentimento de amor pelo trabalho expresso pelos operadores que participaram 

da pesquisa. 

Por outro lado, no entanto, a forte presença da violência atravessa as relações entre 

os trabalhadores da cooperativa enfraquecendo os vínculos de confiança entre eles. A falta 

de confiança, somada ao imperativo da produtividade (em seu sentido restrito, que não 

incorpora um olhar crítico sobre os critérios da eficácia do trabalho e da produção), muitas 

vezes interdita o diálogo e dificulta o compartilhamento de saberes e valores e o 

enraizamento do sujeito. 

A invisibilização de determinados objetivos (saúde e segurança, preservação das 

máquinas, planejamento da produção, entre outros) cria uma barreira para a dinâmica do 

reconhecimento. Dejours (2012) afirma que a cooperação (efetiva) no trabalho, assim como 

a mobilização da personalidade (ou da inteligência), depende de uma retribuição simbólica 

pelo trabalho bem feito a partir do reconhecimento do coletivo. 

Na COOPERMINAS, quando o operador de MT atinge sua meta de produção, seu 

trabalho é reconhecido. O mesmo nem sempre ocorre quando ele cuida da máquina, 

preserva sua saúde ou facilita o planejamento e o controle da produção. A situação dos 

cabistas e operadores de correia é ainda mais grave. Destacamos que a luta pela autogestão 

garante a permanência do cabista, função que foi extinta nas “minas de patrão”. No entanto, 
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a organização não reconhece a complexidade dessas funç es. São funç es “invisíveis”, 

tidas como pouco importantes, que a empresa nem se dá ao trabalho de medir e avaliar. 

Indicamos que é preciso recriar as formas de avaliar o trabalho (em todas as 

funções estudadas) dando lugar a critérios de eficácia social da produção que permitam 

considerar mais do que os resultados objetivos e imediatos da atividade individual. A luta 

pela autogestão poderia apontar esse caminho, mas não tem sido assim. Voltaremos nesse 

ponto adiante. 

Interditada a dinâmica do reconhecimento, a mobilização da inteligência e a 

cooperação (forçada) são estimuladas pela ameaça e pelo medo, resultando na 

individualização do trabalho e na transformação do sofrimento em fator de adoecimento. 

Dissemos que as duas formas de cooperação (efetiva e forçada) estão sempre presentes em 

qualquer organização. Sempre encontramos um misto de constrangimentos e liberdades, 

com proporções e formas variadas.  

Na função dos operadores de MT, parece que esse misto é relativamente bem 

equilibrado ou, no mínimo, menos assimétrico. Se há constrangimento, sofrimento e 

adoecimento, há também liberdade, vontade e prazer. Já nas funções de cabista e 

operadores de correia esse equilíbrio parece estar mais distante. Os operadores em final de 

carreira têm a oportunidade de retornar a essas funções com o benefício do acúmulo de 

experiência, mas não têm vontade de cooperar nesse “posto”, pois não há expectativa de 

retribuição pelo trabalho bem feito. Isso, frequentemente, resulta no que os trabalhadores 

costumam chamar de falta de compromisso, que na verdade é a dificuldade de acoplamento 

do sujeito com a situação, decorrente do não reconhecimento dos objetivos múltiplos que 

concorrem na atividade. 

A luta pela autogestão, conforme abordamos no capítulo três dessa tese, a partir da 

propriedade coletiva, da gestão democrática e da afirmação dos valores da solidariedade e 

da vida, deveria culminar em uma nova cultura de trabalho onde os saberes necessários 

para a atividade pudessem ser reconhecidos e valorizados, favorecendo a cooperação 

efetiva. Vimos, no entanto, que a experiência da COOPERMINAS, como outras na longa 

trajetória de lutas dos trabalhadores, encontra limites. Avançamos então para a última 

questão proposta nessa tese. 
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Terceira questão: Como as competências e os coletivos influenciam e são influenciados 

na/pela luta pela autogestão na COOPERMINAS? 

A luta dos trabalhadores pela autogestão, para nós, é uma via de emancipação pelo 

trabalho. Por meio dela os trabalhadores buscam encontrar no trabalho um espaço de 

criação, de desenvolvimento de competências, de encontros com o outro, com outros 

saberes e valores. Procuramos demonstrar no decorrer desta tese a forte relação dialógica 

que existe entre essas duas esferas: a vida e o trabalho.  

A análise das rupturas e continuidades realizadas no plano da organização do 

trabalho na COOPERMINAS permitiu evidenciar elementos que fortalecem a luta pela 

autogestão e outros que apontam para o sentido contrário. Os diversos fatores, positivos e 

negativos, elencados na conclusão do capítulo cinco estão relacionados entre si e se 

influenciam mutuamente, ora favorecendo a perspectiva autogestionária, ora dificultando-a. 

Do mesmo modo, ora favorecendo a mobilização das competências e dos coletivos, ora 

dificultando. 

Um elemento dessa análise, no entanto, se destaca por seu impacto mais evidente 

no que tange a mobilização das competências e dos coletivos na atividade dos operadores 

na COOPERMINAS. Observamos que a luta dos mineiros de Criciúma não permitiu 

repensar a função e a atuação das instâncias hierárquicas de planejamento e controle do 

trabalho. A manutenção de práticas e saberes cristalizados por uma cultura de trabalho 

prévia, em contradição com as normas e valores introduzidos pela perspectiva da 

autogestão, tem gerado grandes dificuldades para a empresa. 

A desestruturação das equipes de trabalho é, talvez, o resultado mais evidente 

desse conflito. O supervisor de produção está o tempo todo remanejando trabalhadores de 

uma função para outra e de um painel para o outro, buscando conciliar os desejos e 

necessidades de cada trabalhador e da empresa. Essa tarefa que hoje cabe ao supervisor é 

crucial para a autogestão, e por isso tão difícil. Apesar do seu imenso esforço e dedicação, 

ele não consegue agradar a todos. 

Nos parece ótimo que na COOPERMINAS os trabalhadores tenham o direito 

(conquistado cotidianamente com muita resistência) de manifestar suas preferências e seus 

desejos, e que de alguma forma a empresa os leve em consideração na sua dinâmica de 

planejamento e controle da produção. No entanto, acreditamos que a proposta 
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autogestionária teria que permitir a socialização da responsabilidade pela gestão dessas 

demandas, que hoje é formalmente atribuída ao supervisor, mas na prática sua decisão é 

atravessada por interferências diversas, espelhando relações de poder complexas, desiguais 

e pouco transparentes. A socialização dessa responsabilidade levaria a uma mudança 

radical no sentido da democratização da gestão do trabalho e da produção. Além disso, ela 

poderia permitir a estruturação dos coletivos, crucial para a cooperação efetiva e para a 

mobilização das competências individuais. Buscar inspiração na experiência de Chopwell 

pode ser um bom caminho. 

A dificuldade que a empresa enfrenta para implementar a prática de rodízio de 

função de maneira mais regular, minimizando os efeitos negativos que hoje essa prática 

gera para a produtividade, é outro bom exemplo das consequências desse conflito entre as 

normas e valores herdados da organização tradicional e os valores propostos pela 

perspectiva autogestionária.  

Por um lado, destacamos que os rodízios realizados nas brechas das prescrições, 

permitidos graças à ampliação da liberdade fruto da resistência cotidiana dos trabalhadores, 

têm favorecido a saúde e segurança dos trabalhadores, apesar de, por vezes, ter 

consequências negativas para a produção. Por outro lado, no entanto, ressaltamos que seria 

necessário reconhecer e valorizar a função do cabista e dos operadores de correia para 

permitir o intercambio de funções sem prejuízos à produção.  

Ao final do projeto META, sugerimos que o plano de carreira da empresa fosse 

reelaborado a partir dessa demanda, mas a direção, em 2015, não estava disposta a isso. A 

experiência de Chopwell, assim como outras experiências de luta dos trabalhadores 

visitadas no capítulo três dessa tese, mostra que a prática de rodízios pode favorecer a saúde 

e a segurança e a autogestão do trabalho. O rodízio permitiria ainda o desenvolvimento das 

competências individuais e a cooperação efetiva a partir da experimentação de uma gama 

de atividades mais variadas por cada trabalhador, o que já vem ocorrendo na 

COOPERMINAS, apesar das limitações impostas pela rigidez das prescrições. 

 

* * * 
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Concluo essa jornada satisfeita pela experiência vivida e pelos aprendizados 

construídos. Como afirmei no início do texto, estudar o trabalho na COOPERMINAS foi 

para mim uma experiência única e especial por diversos motivos, que espero ter conseguido 

esclarecer ao longo do percurso. As interfaces entre o estudo da autogestão e o estudo do 

trabalho, pelo ponto de vista da atividade, foram objeto de uma exploração situada e 

circunscrita nos limites dessa tese. Sigo buscando outros olhares que se somem a esse. 

Acreditamos que a luta pela autogestão na COOPERMINAS está viva, como em 

outros espaços de vida e de produção onde há trabalhadores resistindo cotidianamente com 

as “armas” que dispõem. Foi duro perceber que hoje as experiências dos trabalhadores nas 

ERTs brasileiras, e na COOPERMINAS, estão fragilizadas expressando pouco do que 

acreditamos que elas têm em potencial. São experiências cada vez mais isoladas, onde a 

memória das lutas de uma geração anterior vai se apagando lentamente e outras referências 

ainda estão por surgir. 

Sigo sonhando com um cenário mais favorável e uma reação mais potente desses 

trabalhadores que não se cansam de lutar. Quero engrossar o coro dos que lutam na 

academia e na engenharia por um mundo mais humano e solidário e assim podem se juntar 

à utopia da autogestão.  

 

.  
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ANEXO II – Termo de cooperação 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

1. Identificação 

Título do projeto: Projeto META – Mineiros para o Estudo do Trabalho na Autogestão 

 

Interessados 

 Grupo de pesquisa: pesquisadores Fernanda Santos Araujo1 e Vicente Aguilar Nepomuceno 

de Oliveira1, orientados pelos professores Denise Alvarez2 e Marcelo Figueiredo2. 
1
 Professores do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ UnED NI e 

Doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. 
2
 Professores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. 

 Empresa: Cooperativa de Extração Mineral dos Trabalhadores de Criciúma – 

COOPERMINAS. 

Data: 09/05/2014 

 

2. Objetivos 

Realizar uma análise ergonômica do trabalho na COOPERMINAS com o objetivo inicial de contribuir com 

a solução do problema: “dificuldade de manter o patamar de produção regular em 4.500 ton/dia”. 

Esse problema foi levantado por meio de entrevistas realizadas na cooperativa nos dias 12 e 13 de 

março de 2014, e foi definido como foco inicial do estudo em comum acordo entre as partes. 

Vale ressaltar que a demanda inicial deve ser reformulada ao longo da pesquisa, o que irá implicar em 

focar a análise numa parte do problema. 

3. Metas 

 Elaborar relatório de análise da demanda; 

 Elaborar relatório de levantamento de dados sobre o funcionamento global da empresa; 

 Definir as atividades de trabalho a serem estudadas pela análise ergonômica do trabalho; 

 Elaborar relatório dos estudos das atividades de trabalho; 

 Realizar encontros sobre o trabalho para aprofundar análise; 

 Elaborar relatório de recomendações de mudanças para a empresa.  

 

4. Equipe técnica 

Para a realização deste projeto será necessária a composição de uma equipe interinstitucional, que 

abarque pesquisadores do grupo de pesquisa e trabalhadores da empresa acima referidos. Esta equipe 

está em formação e até o momento é composta por: 

Da parte do grupo de pesquisa: 

 Fernanda Santos Araujo 
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 Vicente Aguilar Nepomuceno de Oliveira 

 Denise Alvarez 

 Marcelo Figueiredo 

Da parte da COOPERMINAS 

 Claudomiro Ramos 

 Estima-se a necessidade de mais 3 trabalhadores para composição do grupo. 

 

5. Cronograma 

Meta mar abr ma
i 

jun jul ago set out nov dez jan Fev 

Análise da demanda X            

Levantamento de dados sobre o 
funcionamento global 

  X          

Definição das atividades de trabalho a 
serem estudadas 

  X          

Estudo das atividades de trabalho      X       

Encontro sobre o trabalho I        X     

Encontro sobre o trabalho II          X   

Entrega do relatório final: 
recomendações de mudanças 

           X 

 

6. Participação da empresa 

Para realização deste estudo a COOPERMINAS deve se comprometer em: 

 permitir que os trabalhadores que irão compor a equipe técnica do projeto possam estar 

liberados para acompanhar os pesquisadores durante as visitas; 

 permitir que esses trabalhadores tenham outros momento de dedicação a esse trabalho; 

 permitir acesso aos dados requeridos para análise do funcionamento global da empresa; 

 permitir livre acesso as instalações da empresa para observação e estudo das atividades; 

 permitir que outros trabalhadores estejam disponíveis para dialogar com a equipe técnica nas 

entrevistas para o estudo das atividades e nos encontros sobre o trabalho (isso pode implicar 

na interrupção da produção em algum momento). 

 

7. Estimativa de custo 

 

Abaixo apresentamos uma estimativa de custo do projeto, calculado pelo número de visitas estimadas. 
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Item Valor estimado 

Transporte aéreo  R$           750,00  

Transporte terrestre (taxi aeroporto)  R$           200,00  

Transporte terrestre (rodoviária Florianópolis - Criciúma)  R$           200,00  

Alimentação  R$           250,00  

Hospedagem  R$           600,00  

Serviços de Pessoa Física (grupo de pesquisa) não calculado 

Serviços de Pessoa Física (COOPERMINAS) não calculado 

Total por visita  R$       2.000,00  

 

Total considerando as 6 visitas = R$ 12.000. 

 

O grupo de pesquisa assume o compromisso de arcar com todos os custos. 

 

8. Publicação dos resultados 

Os dados gerados nessa pesquisa poderão ser publicados em artigos acadêmicos, congressos, revistas, 

livros, etc. 

 

 

_______________________ 

Fernanda Santos Araujo 

 

_______________________ 

Vicente Aguilar Nepomuceno de Oliveira 

 

_______________________ 

Juliano Militão Medeiros 
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ANEXO III – Cadernos de formação 
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ANEXO IV – Recomendações finais 

Propostas de curto prazo 

1. Reconhecimento e valorização das funções de cabista, caudeiro, botoeira, cabeçoteiro e plantão de 

correia 

Sugerimos que os trabalhadores hoje chamados de cabista, caudeiro, botoeira, cabeçoteiro e plantão de 
correia sejam reconhecidos por suas funções e campos de responsabilidades que vão além do que o atual 
título sugere. Entendemos que a função do cabista é mais do que segurar o cabo. Que a função do 
caudeiro é mais do que "palear". Que a função do botoeira é mais do que apertar o botão e quebrar 
pedra. 
Sugerimos que o cabista seja reconhecido como um "aprendiz de operador". 
E que os caudeiros, botoeiras, cabeçoteiros e plantão de correia sejam reconhecidos como "operadores 
de correia". 

2. Estruturar equipes por conjunto e por turno e buscar manter essas equipes "fixas" 

Definir para cada um dos encarregados: seus operadores de MT, cabistas (ou aprendizes de operador), 
operadores de correia (caudeiro, botoeiro, cabeçoteiro, plantão), mecânico e eletricista. 
Para manter as equipes "fixas" sugerimos que se realize um levantamento dos interesses desses 
trabalhadores a respeito da estar fixo a noite, ou fixo de dia, ou rodando. Pode-se levantar primeira e 
segunda opção de preferência de cada trabalhador. 
A partir dai sugerimos que se defina as equipes fixas a noite, as fixas de dia e as que rodam. 

3. Plano de formação da equipe de produção 

Sugerimos que todos os trabalhadores das equipes citadas acima passem por uma formação global sobre 
o processo de limpeza das rafas e escoamento da produção na COOPERMINAS. 
Sugerimos que primeiramente se realize uma turma "piloto" com a equipe de um encarregado, depois de 
definida conforme sugestão anterior.  
obs: seria interessante que os trabalhadores convidados para o curso estejam interessados em participar. 
Acreditamos que o curso deve ser para todos dessa equipe, mas talvez seja bom identificar a equipe que 
está mais interessada e criar estratégias para que os demais integrantes da equipe se interessem. 
Os novatos tendem a se interessar mais. Pensando nisso, talvez seja interessante formar uma equipe 
tentando reunir os mais jovens e potencialmente mais interessados. 
 
Deve-se pensar se as horas dedicadas ao curso serão pagas pela empresa como horas trabalhadas, em 
forma de banco de horas ou de remuneração, ou se será um investimento pessoal de cada trabalhador. 
Ou "meio-a-meio": metada das horas "pagas" e metade "voluntária". 
 
O curso, a princípio, está pensado em cinco módulos com os seguintes conteúdos: 
Módulo 1: Máquina carregadeira MT 1.000 (6 horas) 

1.1. Entendendo a mecânica da máquina, as principais quebras e suas causas (2 horas teórica-prática) 

1.2. Situações de trabalho, variabilidades e modos operatórios (2 horas teóricas + 2 horas práticas) 

Módulo 2: Correia transportadora (4 horas) 
2.1. Entendendo a mecânica da correia, principais quebras e suas causas (1 horas teórica) 

2.2. Situações de trabalho, variabilidades e modos operatórios (1 horas teórica) 

2.3. Ir lá pra ver, para viver e para ver com os olhos do operador de correia (2 horas práticas) 

Módulo 3: Elétrica (4 horas) 
3.1. Entendendo a parte elétrica da MT, do CD e da correia (1 horas teórica) 

3.2. Situações de trabalho, variabilidades e modos operatórios - a função do cabista (1 horas teórica) 

3.3. Ir lá pra ver, para viver e para ver com os olhos do cabista - ou aprendiz de operador (2 horas 
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práticas) 

Módulo 4: Saúde e segurança no trabalho (2 horas) 
3.1. Entendendo as múltiplas causas dos acidentes de trabalho na produção 

Módulo 5: Planejamento e controle da produção (2 horas) 
3.1. A distribuição dos homens, das máquinas e das tarefas no conjunto: planejando e replanejando 

 
Essas horas serão distribuídas em 2 horas por semana ao longo de 9 semanas. 
 
A atividade de formação será organizada pelo grupo piloto: Miro, Saulo (engenheiro), Saulo (enc), 
Amilton, Nei e Caldeirão, em parceria com a direção da empresa. 
 
O grupo piloto indicara instrutores buscando envolver, valorizar, reconhecer os conhecimentos práticos 
dos operadores de vários setores. Esses instrutores vão ajudar a preparar e ministrar cada módulo. 
 
Sugerimos que o grupo se inspire na metodologia adotada nos "Encontros Sobre o Trabalho" realizado 
com alguns operadores de MT na etapa final do projeto Meta. As exposições teóricas devem ser curtas e 
dialogar com as situações concretas de trabalho e deve-se privilegiar os espaços de troca entre os 
trabalhadores da equipe de produção. 
 
Nos debates deve-se evitar julgar e culpabilizar os indivíduos pelos erros encontrados na produção, 
entendendo que esses são erros de processo e estão inseridos no contexto da organização. O que deve-se 
analisar é o processo e não as pessoas. 
 
Ao final do curso a COOPERMINAS deve emitir um certificado para cada um dos participantes com mais 
de 75% de presença. 

4. Política de manutenção preventiva 

I. criar formas de controle para saber o tempo de vida dos componentes da máquina e as razões das 
quebras;  

II. reavaliar o check-list para o início da operação;  
III. criar procedimentos de manutenção preventiva;  
IV. estabelecer procedimentos para controle de qualidade da manutenção.    

5. Padronizar o tamanho das conchas  

Já realizado. 

6. Regular altura da proteção da frente das máquinas para evitar que o material que cai da concha 

atinja o operador e se acumule próximo aos pedais 

7. Pesquisar novos materiais que podem ser utilizados no assento da MT para melhorar o conforto e 

reduzir a vibração 

8. Colocar mais um farol de cada lado da máquina 

Já foi feito na MT9. Também tem na 803. Fazer semelhante para as demais máquinas. 

9. Sinalizar as galerias onde as MTs estão transitando 

10. Usar transporte por marinete para levar os trabalhadores para a frente de serviço e trazer de volta 

Já realizado. 

11. Projetar marinete para subir e descer o plano 

12. Melhorar os pontos de descarga: altura do teto, trilho, largura da correia, proteção atrás. 
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Propostas de médio prazo 

13. Rodízios de função 

Entendendo que os rodízios de função são fundamentais para a recuperação ("descanso") dos 
trabalhadores e para a compreensão global do processo de produção, acreditamos que deve-se 
institucionalizar uma política para realização dessas trocas. 
Sugerimos que todos os operadores de MT tenham direito de "descansar" uma rafa por turno. 
"Descansar" uma rafa por turno não é fazer o café. É além disso. É assumir uma outra função na equipe e 
as responsabilidades que a ele compete enquanto outro trabalhador assume o seu lugar na máquina. 
Essa prática de rodízio não deve se restringir a troca entre aprendiz de operador e operador de MT. Seria 
interessante que todos os operadores tivessem oportunidade de vivenciar as diferentes funções da 
produção. 

14. Planejamento para compra de peças (das MTs) 

Com base nos registros de manutenção (a serem elaborados - ver proposta 4), elaborar um planejamento 
de compra de peças / componentes.  

15. Repensar as formas de avaliar se a máquina pode ou não continuar operando se apresenta um 

determinado problema 

Também tendo como base os registros a serem elaborados - proposta 4.  

16. Continuar a Análise Ergonômica do Trabalho para estudo da atividade dos encarregados de 

produção 

Algumas pistas já foram deixadas pelo projeto META para essa futura AET com os encarregados. 

Apontamos a seguir algumas reflexões que se iniciaram ao longo do projeto que merecem ser retomadas 

nessa próxima empreitada. 

 Considerar as condições das máquinas no planejamento da preparação (para decidir se usa dinamite 

de 1,5" ou 2")???  

 Posicionar as máquinas de acordo com a condição da galeria, com a posição da correia e com a 

própria condição máquina???  

 Repensar a forma de gestão do trabalho baseada em cobrança intensa e punição dos trabalhadores 

(gancho) ???? 

 Alocar os operadores de acordo com as condições da galeria (definir os operadores bons de passar 

me falha), pensando em uma forma de organização do trabalho diferenciada para eles. Vão ter mais 

pausas? Vão ser avaliados por outros critérios? 

 Estabelecer uma forma de avaliação onde a equipe de produção avalie o trabalho deixado pela 

preparação e vice-versa???? 

 Refletir sobre quando trabalhar com 2 micros e quando trabalhar com 1 micro e 1 micrão???? 

Proposta de longo prazo 

17. Repensar a tecnologia de exploração (MT, minerador continuo etc) de acordo com as condições / 

situação de trabalho na COOPERMINAS, buscando reduzir as quebras, aumentar a visibilidade do 

operador e reduzir a vibração e calor, sem, é claro, perder de vista a busca pela eficiência da 

produção. 
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ANEXO V – Nomes fictícios dos trabalhadores 

Nome utilizado na tese Função / participação na pesquisa 

Cláudio 

operadores de MT que participaram dos ESTs 

Jorge 

Pedro 

Denis 

Lucas 

Rafael operador de MT entrevistado na 3a visita 

Sérgio 
operadores de MT citados nos diálogos 

Felipe 

Ricardo caudeiro entrevistado na 5a visita 

José diretores (2014/2015), ex-operadores de MT, entrevistados na 
4a visita; Issac também participou do grupo piloto Issac 

Paulo 
diretor (2014/2015), ex-mecânico de máquinas, citado nos 
diálogos 

Ivan 

encarregados de preparação, participaram do grupo piloto Roberto 

Carlos 

Tarzan 
Era mecânico de rocha quando iniciamos a pesquisa. Depois se 
tornou auxiliar de PCP. Participou do grupo piloto. 

Silva encarregados de produção citados nos diálogos. Romeu também 
foi entrevistado, na terceira visita à COOPERMINAS. Romeu 

Marcos engenheiro elétrico, participou do grupo piloto 

Vando engenheiro mecânico, participou do grupo piloto 

Gabriel 
cabista, citado nos diálogos 

Lenivaldo 

Nonato operador de correia, citado nos diálogos 

 


