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 “Era seis da manhã, eu peguei o ‘busão’ 
Depois de esperar, vem naquele padrão 

Sem lugar pra sentar, nem apoio de mão 
Poucos falam um ‘ah’, muitos reclamação 

De costume eu vou, meto o fone de ouvido e partindo 
Duas horas pra chegar no destino 

É, na praça da Sé, com centavos que sobrou, 
Senhor, por favor, um minicafé 

É hora de entrar, bater o cartão  
E aí, como ta? Bom dia, patrão! 

Dez minutos atrasado, ele nem me responde, 
Porque mora do lado, problema meu que moro longe... 

Firmão, isso é pouco pra mim,  
Tenho que trampar pra pagar minha facul, 

Os livros são caros, o meu tempo é raro 
Se não estudar, tomo mó preju 

 
[...] 

 
São diferenças sociais, 

São diferenças extremas, 
São diferenças desleais, 
Pra uns é mó sofrimento, 

Pra outros fácil demais. 
 

Às dezoito eu saio do trampo, vou a milhão 
Embarco no metrô, pego mais um ‘busão’ 

A milhão só minha mente, porque mó lentidão 
Que é horário de pico e só motos que transitam 

Mas chegando no ponto corri, fui, dei um gás 
Já perdi muitas aulas no mês, não posso mais! 
Mas fui surpreendido, oh só, irmão, vai vendo, 

Os polícia me parou porque tava correndo 
E demorou, cena humilhante, 

Até provar pros ‘bico’ que eu era estudante.... 
Chegando lá na faculdade  

É tu se preparar pra lidar com outra realidade, 
É você ver os boy falar pro’cê 

Que acordou às três da tarde porque foi no role, 
Que gastou mais de mil conto pra fumar e beber, 

Que eu devia ter colado e que mosquei de perder... 
Eu chego sempre cansado, ele todo empolgado, 

Eu meio estressado, ele muito engraçado, 
Na corrida da vida ele já vai disparado 

E eu tô lá atrasado, com os braços atados 
 

[...] 
 

Mas firmão, vou seguindo na caminhada 
Uns tem, outros não tem, então, cada um cada 

E a escada tem vários degraus pra subir, 
Complicada, mas eu sei que vou conseguir! 

Vou nessa aí, tenho que estudar  
Ele diz que não, que o esquema é um bar 

Eu disse isso mesmo, então pode pá, preciso correr [...]” 

Rael* 

*RAEL. Ainda bem que segui as batidas do meu coração: Diferenças. Laboratório Fantasma. 
São Paulo, 2013. 



RESUMO 

 

Neste trabalho de conclusão de curso analisam-se as transformações no 
mundo do trabalho em nível global e nacional a partir da década de 1970, 
dentro da conjuntura de uma reestruturação produtiva, com prelúdio na crise do 
modelo de produção fordista/taylorista até a implementação do modelo de 
produção toyotista, o que acarretou em um novo padrão de acumulação, 
denominado de acumulação flexível. Houve diversas e intensas modificações 
na produção e também na estruturação da classe trabalhadora após esta 
reestruturação produtiva. Os trabalhadores passaram por um processo de 
fragmentação da classe e muitas vezes pela subproletarização. A 
reestruturação produtiva tem como principal consequência as transformações 
organizacionais e inclusões tecnológicas na produção, o que ocasiona maior 
flexibilidade e agilidade no processo produtivo. No entanto, simultaneamente a 
estas inovações, borbulham diversas estruturas empregatícias flexíveis – 
contratação precária, temporária, subcontratação e terceirização – que 
diminuem, e até mesmo excluem, alguns direitos trabalhistas já conquistados 
anteriormente, precarizando a situação dos trabalhadores. Desta forma, este 
estudo trará como base metodológica uma reunião bibliográfica acerca do tema 
trabalho e isto será justificado com a apresentação dos resultados de uma 
pesquisa feita no Centro Municipal de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho, 
situado na cidade de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. 
 

Palavras-chave: trabalho; reestruturação; capitalismo flexível. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this course conclusion work we analyze the changes in the world of work in 
national and global levels from the 1970s, within the context of a productive 
restruturation, with a prelude in the crisis of the Ford/Taylor production model to 
the implementation of Toyota production model, which resulted in a new pattern 
of accumulation, called flexible accumulation. There have been several and 
intense changes in production and also in the structure of the operators class 
after this restructuring process. Workers passed a class fragmentation process 
and often by underproletarization. The productive restruturation is main result of 
the organization changes and technological additions in the production, which 
leads to greater flexibility and agility in the production process. However, while 
these innovations, bubble several flexible employment structures - precarious 
employment, temporary, subcontracting and outsourcing - that diminish, and 
even exclude some labor rights already conquered earlier, put in risk the 
situation of workers. Thus, this study will bring as methodological basis a 
literature meeting on the subject work and this is justified by the presentation of 
the results of a survey in the Municipal Center for Rehabilitation Laércio Lúcio 
de Carvalho, located in Rio das Ostras, in Rio de Janeiro State. 
 

Keywords: work; restructuring; capitalism flexible. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O trabalho de conclusão de curso tem a finalidade de analisar e 

entender as implicações acarretadas no mundo do trabalho, tendo como 

contexto o capitalismo flexível em tempos de neoliberalismo. Foram levados 

em consideração, para construção deste, os limites e as possibilidades das 

atuações dos profissionais que atendem no Centro Municipal de Reabilitação 

Laércio Lúcio de Carvalho (CMRLLC). Assimilando todas as modificações 

transcorridas no mercado de trabalho e principalmente na realidade dos 

profissionais do CMRLLC – assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, 

terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, técnico administrativo e auxiliar de 

limpeza –, este trabalho se propõe analisar a reestruturação produtiva e o 

capitalismo flexível, e os rebatimentos causados na atuação profissional da 

instituição em estudo. 

 Como resposta às crises do capital, as transformações ocorridas no 

mundo do trabalho reverberaram e reestruturaram o modo de produção anterior 

– fordista/taylorista. Isto ocorreu em nível mundial, assim como no Brasil e mais 

precisamente na cidade de Rio das Ostras, que também foi contagiada com a 

utilização de novas tecnologias, demandas trabalhistas e as novas formas de 

empregabilidade. Consequentemente, isto afetou diretamente o trabalho dos 

profissionais do CMRLLC, que passou por mudanças no campo de atuação.  

 Pensando neste contexto de precarização das relações de trabalho, na 

minha experiência de estágio, por dois anos consecutivos (de 2012 a 2014) no 

Ambulatório de Saúde Mental de crianças e adolescentes no Centro Municipal 

de Reabilitação, pude acompanhar e vivenciar as manifestações diversas 

dessa precarização nesta instituição pública do município de Rio das Ostras. 

 O estudo resgata teoricamente algumas principais referências acerca da 

categoria trabalho, para depois assimilar os reflexos no atual trabalho dos 

profissionais riostrenses. Para isso, o trabalho foi dividido em três capítulos. No 

primeiro capítulo apresenta-se o trabalho social como categoria ontológica, o 

trabalho sob o controle do capital, a crise do modelo taylorista/fordista, o 

surgimento do modelo toyotista e os rebatimentos no “mundo do trabalho” e no 

trabalhador, até os impactos da reestruturação no Brasil. Utilizou-se Karl Marx, 
György  Lukács, Sérgio Lessa, José Paulo Netto, Marcelo Braz, Ricardo 
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Antunes, David Harvey e Giovanni Alves como principais referências 

bibliográficas neste capítulo. No capítulo dois, discutem-se as novas formas de 

trabalho, a precarização deste e como se constrói o caráter individual, em 

tempos de capitalismo flexível. Richard Sennett foi a principal base teórica 

utilizada. No capítulo três, apresenta-se a discussão com a realidade de Rio 

das Ostras, sendo feita uma análise do campo de pesquisa, o Centro Municipal 

de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho. Para concluir, serão apresentadas 

algumas considerações finais a respeito da temática. 
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CAPÍTULO 1 – A CENTRALIDADE DO TRABALHO: PRODUÇÃO DA VIDA 
SOCIAL E SEU PAPEL NA SOCIEDADE CAPITALISTA CONTEMPORÂNEA 
 
 Neste capítulo serão abordados itens acerca da categoria trabalho como 

ontológica ao ser social, o trabalho sob o capital, a crise do modelo 

taylorista/fordista e o surgimento do modelo toyotista como resposta à essa 

crise, a reestruturação produtiva e os rebatimentos no “mundo do trabalho” e 

na subjetividade dos trabalhadores assalariados, sendo apresentado em escala 

mundial e nacional. 

1.1 – O trabalho como categoria ontológica do ser social: do “processo” 
de humanização do indivíduo ao estranhamento/alienação 

 

O trabalho, de acordo com Marx,  

 
É atividade dirigida com o fim de criar valores-de-uso, de apropriar os 
elementos naturais às necessidades humanas; é condição necessária 
do intercâmbio material entre o homem e a natureza; é condição 
natural eterna da vida humana, sem depender, portanto, de qualquer 
forma dessa vida, sendo antes comum a todas as suas formas 
sociais. (MARX, 1983, p. 153) 
 

Entende-se a partir disto que o trabalho – a atividade econômica – está 

na base da vida humana, sendo produzidos a partir dele valores de uso, que 

tem como objetivo primeiro a satisfação das necessidades individuais e/ou 

coletivas dos seres humanos, independentemente da sociedade.  

 A atividade trabalho é ação transformadora da natureza na medida em 

que os seres humanos transformam as matérias naturais em artefatos para 

responder às necessidades próprias. Todavia, o trabalho humano-consciente 

não consiste na mera transformação da natureza, pois, ao realizar essa ação, 

ele também se transforma e, por conseguinte, modifica o mundo.  

Em uma discussão sobre a ontologia do ser social, Georg Lukács, reitera 

esta questão e revela a centralidade do trabalho como protoforma do ser social, 

já que estudos confirmam que foi através dele que a humanidade se constitui 

como tal.  

[...] sempre segundo Lukács, ao transformar a natureza, o indivíduo 
se transforma. Primeiro, porque desenvolve novas habilidades. Em 
segundo lugar porque, para vencer a resistência que o ser opõe à sua 
transformação em objetos construídos pelos homens, é decisivo que 
venha a conhecer os nexos causais e as determinações mais 
importantes do setor da natureza que deseja transformar. Toda 
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objetivação1  resulta em novos conhecimentos e novas habilidades – 
sendo breve, em novas possibilidades, e por isso, ao transformar a 
natureza, o indivíduo também se transforma. (LUKÁCS apud LESSA, 
1996, p. 11) 
 

Desta forma, foi por intermédio da transformação da natureza – trabalho 

– que o homem adquiriu novas habilidades, desenvolveu o pensamento, a 

consciência, a linguagem e a sociabilidade. Por meio desta atividade, as 

necessidades humanas são atendidas e, ciclicamente, são geradas novas 

necessidades. Com isso, faz-se imprescindível o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do trabalho e do homem incessantemente.  

O trabalho se diferencia da troca com a natureza exercida pelos animais, 

que é uma troca imediata, no sentido de não ter mediação; os animais 

possuem determinações orgânicas e biológicas e são “moldados” para realizar 

certas ações, o que os move é o instinto natural. Já o trabalho humano é 

orientado teleologicamente, ou seja, o indivíduo idealiza os resultados que 

pretende atingir antes de realizar sua ação. Marx, em O Capital sustenta esta 

afirmativa quando diz que  

 
[...] uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a 
abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colméia. Mas o 
que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na 
mente sua construção antes de transformá-la em realidade. (MARX, 
1983, p. 211) 
 

 Outra diferença pontuada por Marx do trabalho humano para as 

atividades naturais dos animais é que o trabalho humano só se realiza através 

de processos de trabalho que possui em componentes fundamentais: o próprio 

trabalho (a força de trabalho humana/teleologia/transformação da natureza), 

um objeto ou matéria-prima (sem trabalho anterior) e os meios ou instrumentos 

de trabalho (condições materiais necessárias para realização da ação). Isto é, 

o trabalho humano constitui uma relação de mediação entre o sujeito que o 

realiza e o objeto, logo, sempre vai existir um instrumento – meio de trabalho – 

entre o indivíduo e a matéria que será transformada, o que faz com que esse 

contato seja mediado. 

                                            
1 A objetivação, para Lukács, é a mediação que articula a teleologia, enquanto uma idéia 

abstrata e singular, (...) com a gênese de um novo ente, objetivo, ontologicamente distinto da 
 consciência que o concebeu enquanto finalidade, e que exibe uma história própria e distinta 
(...) da história do seu criador. (LESSA, 1996, p. 10) 
 



16 
 

 Segundo Braz e Netto, Lukács afirma ainda que os atos de trabalho só 

poderão se desenvolver através de mediações das relações sociais e da  

linguagem. A partir destes – sociedade, a linguagem e o trabalho – que o ser 

social se compõe fundamentalmente e originariamente.  

 
Como se pode observar, portanto, o trabalho não transforma apenas 
a matéria natural, pela ação dos seus sujeitos, numa interação que 
pode ser caracterizada como o metabolismo entre sociedade e 
natureza. O trabalho implica mais que a relação sociedade/natureza: 
implica uma interação no marco da própria sociedade, afetando os 
seus sujeitos e a sua organização. O trabalho, através do qual o 
sujeito transforma a natureza (e, na medida em que é uma 
transformação que se realiza materialmente, trata-se de uma 
transformação prática), transforma também o seu sujeito: foi através 
do trabalho que, de grupos primatas, surgiram os primeiros grupos 
humanos – uma espécie de salto que fez emergir um novo tipo de 
ser, distinto do ser natural (orgânico e inorgânico): o ser social. 
(NETTO. BRAZ, 2007, p. 34) 
 

Entende-se que os animais possuem um elenco limitado e invariável de 

necessidades, assim como uma “lista” de atividades fixas para sua satisfação 

destes. Entretanto, para os seres humanos, novas necessidades aparecem 

conforme a mudança histórica, que permitem, então, a construção de 

mecanismos para satisfação destas novas necessidades que forem postas. 

À medida que a reprodução material é atendida e satisfeita, passa a 

haver, segundo os termos de Marx, um “recuo das barreiras naturais” 

(determinações orgânicas e biológicas), um processo de humanização do 

homem. Ou seja, novas esferas da vida social passam a fazer parte das 

objetivações do ser social para além da simples transformação da natureza, 

como por exemplo, a cultura, a política, a arte, o lazer, dentre outros. Portanto, 

é possível concluir que o homem não nasce dotado de aptidões e habilidades 

históricas pré-concebidas, elas são desenvolvidas a partir da realização do 

trabalho. 

 Netto e Braz afirmam que  

 
o desenvolvimento do ser social – ou a história mesma – pode ser 
descrito como o processo de humanização dos homens, processo 
através do qual as determinações naturais, sem deixar de existir, 
jogam um papel cada vez menos relevante na vida humana. (2007, p. 
39) 
 

  Deste modo, conclui-se que as categorias naturais não desaparecem, 

mesmo que haja um desenvolvimento das categorias que não tem a natureza 
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como um papel de destaque. Ou seja, por mais que haja um distanciamento 

das barreiras naturais, elas ainda continuam existindo. 

 Cabe ainda ressaltar que,  

 
Desenvolvido e articulado como conhecemos hoje, o ser social 
constitui-se como um ser que, dentre todos os tipos de ser, se 
particulariza porque é capaz de: 1. realizar atividades 
teleologicamente orientadas; 2. objetivar-se material e idealmente; 3. 
comunicar-se e expressar-se pela linguagem articulada; 4. tratar suas 
atividades e a si mesmo de modo reflexivo, consciente e 
autoconsciente; 5. escolher entre alternativas concretas; 6. 
universalizar-se; e, 7. sociabilizar-se (NETTO; BRAZ, 2007, p. 41) 

 
 Netto e Braz apresentam ainda que, sendo o ser social mais do que o 

trabalho, e também um criador de objetivações que vão para além deste, existe 

uma categoria que orienta esta ação, a práxis. Em outras palavras, a práxis 

compreende o trabalho, mas abarca muito mais do que esta atividade, 

incluindo todas as objetivações humanas. 

Existe, em determinadas situações históricas, especificamente em 

sociedades fundadas na divisão social do trabalho, na propriedade privada e na 

exploração do homem pelo homem, a inversão da relação entre o homem e 

suas obras, fazendo com que as obras, de certa maneira, dominem os homens. 

Este fenômeno é definido por Marx como alienação ou trabalho alienado.  

Para Lukács, essa contradição entre desenvolvimento das forças 

produtivas x desenvolvimento da personalidade humana não pode ser 

suprimida, já que esta se encontra como base de todas as alienações. A 

história da humanidade é atravessada por diversas alienações, desde as que 

existiam por motivo de atraso no desenvolvimento das capacidades humanas – 

desconhecimento – até pelas que tem como eixo a “mercantilização da vida” – 

o mercado passa a ser o mediador das atividades humanas. Isto posto, 

entende-se que, quanto mais uma sociedade é desenvolvida, mais perceptível 

se apresenta esse paradoxo.  

1.2 – Trabalho sob o controle do capital 
  
 Um dos requisitos prévios para o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista é a separação entre o trabalho e os meios de produção. Dessa 

forma, uns, os despossuídos/expropriados de propriedade, são obrigados a 
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vender sua força de trabalho em troca de salário para os que possuem os 

meios de produção. 

[...] o modo capitalista de produção repousa no fato de que as 
condições materiais de produção são entregues aos que não 
trabalham sob a forma de propriedade do capital e propriedade do 
solo, enquanto a massa é proprietária apenas da condição pessoal de 
produção, a força de trabalho. (MARX, s.d. p. 215) 

 

 Antes de as sociedades serem divididas por classes sociais, a divisão do 

trabalho era feita baseada em idade, sexo, de forma homogênea e 

indiferenciada. Nessas sociedades sem classes, a produção era voltada 

unicamente para satisfação das necessidades dos homens, produção de 

valores de uso. Na sociedade capitalista, as relações passam a ser regidas 

pela lógica de mercado, logo, a importância do valor de uso é minimizada, e do 

valor de troca, maximizada. Em suma, valor de uso é a qualidade/utilidade real 

do produto e valor de troca é forma pelo qual o valor mercantil dos produtos é 

identificado no capitalismo. 

No sistema capitalista, por exemplo, o trabalho passa a ser apenas um 

meio de subsistência do despossuído de meios de produção. O trabalhador, no 

momento em que trabalha, ao invés de se satisfazer e se sentir livre, acaba se 

tornando dominado pelo seu trabalho, repudiando-o, negando-o e só 

conseguindo enxergá-lo de maneira obrigatória para sobrevivência, deixando 

de ser um instrumento pelo qual o homem desenvolve suas potencialidades.  

 
O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, 
quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão O 
trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais 
mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas 
(Sachenwelt) aumenta em proporção direta a desvalorização do 
mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalho não produz somente 
mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma 
mercadoria, e isto, na medida em que produz, de fato, mercadorias 
em geral. (MARX, 2004, p.80) 

Dessa forma, o trabalhador passa a não se reconhecer em produtos 

gerados por ele mesmo e acaba se tornando “refém” de suas próprias obras, 

sendo assim, expropriado do resultado do seu trabalho, reduzido a uma mera 

mercadoria produtora de outras mercadorias. Da mesma maneira, os objetos 

produzidos pelo trabalhador não lhe pertencem. 

Portanto, o trabalho como atividade vital fica em segundo plano. O 

trabalho alienado aliena o trabalhador do produto do seu trabalho, aliena de 
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seu próprio trabalho, bem como não lhe permite se identificar enquanto 

integrante da espécie humana. “Não é mais nada que determinada relação 

social entre os próprios homens que para eles aqui assume a forma 

fantasmagórica de uma relação entre coisas.” (MARX, 1983, p. 71) 

O filósofo húngaro, Lukács, faz uma crítica ao capitalismo mediada pela 

categoria alienação. Para ele, a alienação é portadora de historicidade, ou seja, 

ocorre em certas estruturas econômicas, não podendo ser dissociada do nível 

de desenvolvimento das forças produtivas e do modo de ser das relações de 

produção. Lukács caracterizou o fenômeno da alienação, em sua obra 

Ontologia do ser social da seguinte maneira: 

O desenvolvimento das forças produtivas é necessariamente também 
o desenvolvimento da capacidade humana, mas – e aqui emerge 
praticamente o problema da alienação – o desenvolvimento da 
capacidade humana não produz obrigatoriamente o 
[desenvolvimento] da personalidade humana. Ao contrário: 
justamente protencializando capacidades singulares, pode desfigurar, 
aviltar, etc., a personalidade do homem. (LUKÁCS, 1981, p. 562) 

 

Conforme Marx, a riqueza das sociedades capitalistas configura-se a 

partir da grande concentração de mercadorias. 

A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa 
que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja 
qual for a natureza, a origem delas, provenha do estômago ou da 
fantasia. Não importa a maneira como a coisa satisfaz a necessidade 
humana, se diretamente, como meio de subsistência, objeto de 
consumo, ou indiretamente, como meio de produção. (MARX,1983, 
p.45) 
 

 O valor de uso de um produto não é algo imaginário, ele se configura a 

partir do seu o “poder” de satisfação de necessidades, e este valor só se 

realiza com a utilização ou com o consumo. O valor de troca dos objetos é 

definido pela quantidade de trabalho humano necessariamente gasto para 

produzi-los. Deste modo, poderia ser determinado que toda mercadoria com a 

mesma quantidade de trabalho apresentaria o mesmo valor. Entretanto, isso 

muda de acordo com o tempo de trabalho pretendido para a produção, que 

muda a cada variação na produtividade do trabalho. De acordo com Marx, a 

produtividade do trabalho é avaliada por inúmeras conjunturas, como por 

exemplo, a velocidade média dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da 

ciência e tecnologia, o poder dos meios de produção, dentre outras 

circunstâncias.  
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 Mesmo no capitalismo, um valor de uso pode não ser mercadoria. A 

mercadoria só passa a existir quando se passa a considerar seu valor de uso 

social, isto é, a produção deste serve não somente para quem a produziu, mas 

sim para terceiros. 

 Sob o domínio do capitalismo, o trabalho se apresenta em duplo caráter: 

trabalho abstrato e trabalho concreto. De acordo com Marx, trabalho concreto 

cria valor de uso, ou seja, trabalho útil com intuito único de satisfazer 

necessidades.  

 Como visto, o trabalho como criador de valor de uso, ou seja, como 

trabalho útil é imprescindível à existência do homem, em qualquer que seja a 

forma de sociedade. Fato é que, para se manter a vida humana, é preciso que 

haja a troca entre homem e natureza. 

 

Na sociedade capitalista, o trabalho deixa de ser exclusivamente 

concreto-útil e se transforma em trabalho abstrato, o que produz valor de uso e 

ao mesmo tempo, valor de troca. Deste modo, pode-se concluir que não mais 

importa somente a qualidade específica do trabalho, mas sim o dispêndio de 

força humana de trabalho aplicado. 

Se o trabalho contido na mercadoria, do ponto de vista do valor-de-
uso, só interessa qualitativamente, do ponto de vista da grandeza do 
valor, só interessa quantitativamente e depois de ser convertido em 
trabalho humano, puro e simples2·. No primeiro caso, importa saber 
como é e o que é trabalho; no segundo, sua quantidade, a duração 
de seu tempo. (MARX,1983, p. 52)  
 

 Marx afirma ainda que na sociedade capitalista, já não é essencialmente 

necessário que o trabalhador elabore o processo de trabalho todo sozinho. O 

indivíduo passa a ser “suficiente” neste processo apenas desempenhando uma 

das funções delegadas na produção material. 

 [...] com o desenvolvimento da subordinação real do trabalho ao 
capital ou do modo de produção especificamente capitalista não é o 
operário individual que se converte no agente real do processo de 
trabalho no seu conjunto, mas sim uma capacidade de trabalho 
socialmente combinada; e, como as diversas capacidades de trabalho 
que cooperam e formam a máquina produtiva total participam de 
maneira muito diferente no processo imediato de formação de 
mercadorias, ou melhor, neste caso, de produtos – um trabalha mais 
com as mãos, outro mais com a cabeça, este como diretor, 

                                            
2 Quando Marx nomeia o trabalho como “trabalho humano puro e simples”, ele não está 
levando em conta salário ou o valor monetário que o trabalhador recebe por seu tempo de 
trabalho, apenas o valor do produto no qual é traduzido em seu tempo de trabalho. (MARX, 
1983) 
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engenheiro, técnico etc. aquele como capataz, aqueloutro como 
operário manual ou até como simples servente [...]. Se se considerar 
o trabalhador coletivo constituído pela oficina, a sua atividade produto 
total que, simultaneamente, é uma massa total de mercadorias e aqui 
é absolutamente indiferente que a função deste ou daquele 
trabalhador, mero elo deste trabalhador coletivo, esteja mais próxima 
ou mais distante do trabalho manual direto. (MARX, 1983, p.78-79) 
 

 Ou seja, Marx sustenta que o valor é realizado pelo trabalho coletivo, 

que compreende tanto trabalho manual quanto trabalho mental/intelectual. 

Ainda segundo ele, o produto do trabalho no capitalismo deixa de ser 

o resultado imediato da atividade do produtor individual para tornar-se 
produto social, comum, de um trabalhador coletivo, isto é, de uma 
combinação de trabalhadores, podendo ser direta ou indireta a 
participação de cada um deles na manipulação do objeto sobre que 
incide o trabalho. (MARX, 1983, p. 201) 
 

 Conforme o capitalismo se desenvolve, mais intricado se torna o 

trabalho coletivo.  

O valor é a força motora do capitalismo. Os valores produzidos pelos 

trabalhadores ao venderem sua força de trabalho ao capital excedem o valor 

de seus meios de subsistência. A força de trabalho se transforma em uma 

mercadoria como outra qualquer, só que com uma particularidade, a de criar 

valor maior do que o seu próprio. A origem do mais-valor é a diferença entre o 

valor da força de trabalho do trabalhador e o valor que ele produz. O valor que 

o trabalhador produz além do valor da sua força de trabalho é o que Marx 

denominou de mais-valia. Marx, n’O Capital (1890), pontua ainda que, o 

processo de produzir valor e o de produzir mais-valor diferem em um ponto: 

enquanto o primeiro perdura até o ponto em que o valor da força de trabalho 

pago pelo capital consegue ser substituído por um equivalente, o segundo se 

estrutura quando esse ponto é ultrapassado, ou seja, valor excedente. Logo, 

consiste no valor do trabalho não pago ao trabalhador.  

 
[…] a mais-valia resulta somente de um excesso quantitativo de 
trabalho, da duração prolongada do mesmo processo de trabalho, 
que é em um caso o processo de produção de fios, em outro, o 
processo da produção de jóias (MARX, 1983, p. 162) 

  

Isto posto, considera-se que o mais-valor se expressa na soma do valor 

dos meios de produção (maquinário, matéria-prima etc) e do valor do trabalho 

assalariado utilizado para a produção de mercadorias. O produto específico do 

processo de produção capitalista é a mais-valia.  
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 Na medida em que o valor do produto é constituído, é imprescindível o 

papel do trabalhador enquanto empregador desse “novo” valor ao objeto do 

trabalho. Não obstante, sob outra perspectiva, deve-se atentar que, os valores 

dos meios de produção também aparecem como partes integrantes do 

processo de trabalho adicionando valor ao produto final. O que é utilizado dos 

meios de produção é o valor de uso – conserva-se seu valor, que desaparece 

nele mesmo e reaparece no valor do produto terminado. Já a força de trabalho, 

em sua realização, reproduz seu próprio valor e ainda produz um valor 

excedente – mais-valia.  

A parte do capital, portanto, que se converte em meios de produção, 
isto é, em matéria-prima, materiais acessórios e meios de trabalho, 
não muda a magnitude do seu valor no processo de produção. 
Chamo-a, por isso, parte constante do capital, ou simplesmente; 
capital constante. 
A parte do capital convertida em força de trabalho, ao contrário, muda 
de valor no processo de produção. Reproduz o próprio equivalente e, 
além disso, proporciona um excedente, a mais valia, que pode variar, 
ser maior ou menor. Essa parte do capital transforma-se 
continuamente de magnitude constante em magnitude variável. Por 
isso, chamo-a parte variável do capital, ou simplesmente, capital 
variável. As mesmas partes do capital, que do ponto de vista do 
processo de trabalho, se distinguem em elementos objetivos e 
subjetivos, em meios de produção e força de trabalho, do ponto de 
vista do processo de produzir mais valia, se distinguem em capital 
constante e capital variável. (MARX, 1983, p. 234-235) 
 

Isto é, a parte do capital que não altera a grandeza de valor no processo 

de produção é o capital constante.  A parte do capital que muda seu valor no 

processo de produção é o capital variável. Este produz um excedente, que 

pode variar.  

De acordo com o desenvolvimento das condições técnicas envolvidas no 

processo de produção, passa a haver uma diminuição da demanda de meios 

de produção e de força de trabalho. No entanto, o que varia apenas é a 

proporção de decomposição do capital entre os componentes constantes e 

variáveis, não alterando a diferenciação entre eles. 

Cabe ainda ressaltar que, para o capitalista, o que lhe importa é o tempo 

de trabalho excedente. Quanto maior esse tempo, mais lucrativo é para o 

capital. Logo, procura-se sempre um modo para alongar o tempo de trabalho 

excedente. Uma maneira de fazer isso se compreende na extensão da jornada 

de trabalho sem variação do salário. Isto é, aumenta-se o tempo da jornada, 

mantendo a mesma extensão de tempo de trabalho necessário e amplifica o 
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tempo de trabalho excedente. Marx denominou essa estratégia do capital como 

produção de mais-valia absoluta.  

O prolongamento do dia de trabalho para além do ponto em que o 
operário tinha apenas produzido um equivalente do valor da sua força 
de trabalho, e a apropriação deste sobretrabalho pelo capital — é isto 
a produção de mais-valia absoluta. (MARX, 1985, p. 587) 
 

Quando os trabalhadores se unem e não permitem mais a ampliação a 

jornada de trabalho sem benefícios para eles, os capitalistas buscam 

alternativas para que sua lucratividade não seja atingida. Desse modo, se tem 

a produção da mais-valia relativa. Outra forma de originar a exploração da 

mais-valia absoluta consiste no ritmo de trabalho, que passa a se mais 

acelerado, e aumenta-se também a vigilância sobre o trabalhador, para que ele 

cumpra as tarefas no menor tempo possível e amplie a produção de 

mercadorias. A partir dessa estratégia de extração de mais-valia, foi criada 

outra maneira de impulsionar o valor excedente, que Marx nomeou de mais-

valia relativa. Em resumo, é o aumento da produtividade por meio da 

mecanização, e/ou maior vigilância, dentre outros. Investe-se em novas 

tecnologias que proporcionam a intensificação da lucratividade do capital. 

Chamo de mais valia absoluta a produzida pelo prolongamento do dia 
de trabalho, e de mais valia relativa a decorrente da contração do 
tempo de trabalho necessário e da correspondente alteração 
quantitativa entre ambas as partes componentes da jornada de 
trabalho (MARX, 1985, p. 363) 

 O capitalismo se utiliza de subterfúgios para disfarçar a exploração da 

mais-valia – lucratividade. Intensifica-se o ritmo de execução de tarefas em prol 

de maior produtividade; sofisticam-se os mecanismos de adequação do 

trabalhador para buscar sua adesão (cooptação); despolitização da relação 

salarial (negociação direta entre capitalista-assalariado); sitiam-se sindicatos e 

esvazia de conteúdo político, aplicam-se benefícios para conseguir este 

resultado; utiliza-se de critérios meritocráticos para avaliação de desempenho, 

com intuito de gerar melhores resultados para o capitalista, dentre outras 

estratégias que servem para gerir a força de trabalho. 

 Em síntese, por mais “humanizado” que seja o processo de trabalho, o 

capitalista vai sempre continuar tendo seu lucro em cima da produção e 

explorarará a força de trabalho dos assalariados para realizar isto.  
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1.3 – A crise do modelo taylorista/fordista, o surgimento do modelo 
toyotista e os rebatimentos no “mundo do trabalho” e no trabalhador 

 
Com base na discussão anterior sobre a categoria trabalho, pode-se 

aprofundar discussões acerca das transformações ocorridas no mundo do 

trabalho. Transformações estas, que permeiam as formas estruturais de 

produção, as formas de representação político-sindical, que acabam rebatendo 

na subjetividade do indivíduo trabalhador. De acordo com Antunes,  

 
Foram tão intensas as modificações que se sucederam no processo 
de trabalho e de produção capitalista, que se pode mesmo afirmar 
que a classe-que-vive-do-trabalho presenciou a mais aguda crise 
deste século, que atingiu não só sua materialidade, mas teve 
profundas repercussões na sua subjetividade e, no intimo inter-
relacionamento destes níveis, afetou a sua forma de ser. (ANTUNES, 
2002, p. 71) 

 

Observa-se que a partir dos períodos finais da década de 1970, passou 

a acontecer no mundo uma grande crise do sistema de produção capitalista. 

Depois de um período de prosperidade de acumulação de capitais, no apogeu 

do fordismo e keynesianismo, o capital começou a dar indícios de um 

panorama estrutural preocupante, as taxas de lucro decaíram por conta do 

excesso de produção e pouco consumo, desvalorização da moeda, crise do 

“Estado de Bem-Estar Social”3, crescimento das intervenções/lutas sociais, 

dentre outros aspectos, que impulsionaram esta perturbação no capital. 

Conforme Marx afirmou, o capital se movimenta permanentemente em 

busca de valorizar-se e maximizar as taxas de lucratividade.  

O capital tem como único impulso vital, o impulso de valorizar-
se, de criar mais-valia, de absorver com sua parte constante os 
meios de produção, a maior massa possível de mais-trabalho 
[...] Antes de mais nada, o objetivo da produção capitalista não 
é apossar-se de outros bens, e sim apropriar-se de valor, de 
dinheiro, de riqueza abstrata (MARX, 1983, p. 330)  

 

Assim sendo, quando esse objetivo não está sendo alcançado, o capital 

busca novas formas de reestabelecer seu grau de produtividade e 

acumulação. Para tal, introduz-se a efetivação de um largo processo de 

reestruturação de produção. Em busca disso, houve muitas transformações 

que afetaram a estrutura social, política e econômica. “A burguesia não pode 

existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos de produção, 

                                            
3  Para este debate, conferir Behring; Boschetti, 2009.  



25 
 

portanto as relações de produção, portanto as relações sociais todas.” 

(MARX, 1998, p. 32) 

Com os desdobramentos da crise estrutural da década de 1970 e o 

enfraquecimento do padrão taylorista/fordista4 de produção, pensou-se em 

alternativas que dessem um novo dinamismo ao processo produtivo vigente, 

visando a reinventar o capital. Segundo Antunes,  

Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de 
reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político 
de dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento 
do neoliberalismo, com a privatização do Estado, a 
desregulamentação dos direitos do trabalho e a desmontagem 

do setor produtivo estatal, da qual a era Thatcher-Reagan foi 

expressão mais forte; a isso se seguiu também um intenso 
processo de reestruturação da produção e do trabalho, com 

vistas a dotar o capital do instrumental necessário para tentar 

repor os patamares de expansão anteriores. (ANTUNES, 2000, 

p. 31) 

Há uma retomada do pensamento liberal com uma “nova roupagem” – 

adota-se uma política de redução da participação do Estado na produção. Este 

modelo afirmava que a redução do papel do Estado levaria ao crescimento 

econômico e ao aumento do nível de emprego. Todavia, não houve mudança 

em sua essência, já que o Estado continuou com sua atuação mínima para o 

social e máxima para o capital, não se desenvolvendo positivamente em 

relação à economia e menos ainda ao trabalho. 

A crise do modelo de produção capitalista favoreceu a retomada das 

ideias do liberalismo por avaliar que o problema existente na economia estava 

no excesso de participação do Estado e que a solução para a crise estaria no 

livre mercado. 

O neoliberalismo possui como uns dos seus desdobramentos a 

privatização do público, exaltação da competitividade de mercado, redução de 

investimentos na área social, metamorfoses no processo de produção do 

capital com rebatimentos no processo de trabalho. De acordo com Antunes 

(1998, p. 177), é uma “[...] lógica societal onde o capital vale e a força humana 

de trabalho só conta enquanto parcela imprescindível para a reprodução desse 

mesmo capital.” Isto é, considera-se governo neoliberal todo aquele que é 

                                            
4 Para este debate, conferir FERREIRA; PEREIRA; REIS, 2002. 
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baseado nas idéias do liberalismo econômico que enaltece o mercado e 

diminui o intervencionismo estatal a fim de implantar medidas que vislumbrem 

a restrição da participação do Estado na produção de bens e prestação de 

serviços e a regulamentação do mercado de trabalho. Nesse tipo de sistema, a 

classe trabalhadora é fragmentada e em contra partida, surgem novas 

perspectivas de investimentos para os capitalistas voltarem a crescer e lucrar 

no mercado.  

É válido destacar que o êxito do neoliberalismo está imbricado com a 

ideologia capitalista, que preza pelo individualismo, empreendedorismo e 

competitividade em detrimento da consciência de classe, o que desmobiliza a 

classe trabalhadora. 

A partir disto, concomitantemente, ocorreram diversas modificações que 

reestruturaram a produção capitalista, por exemplo, no processo produtivo, 

com a injeção de aparatos tecnológicos, nas formas de organização do 

trabalho: 

 
[...] Flexibilizam-se as estruturas operacionais e organizativas, 
as formas de contratação, as relações de mercado e outros 
aspectos diretamente relacionados ao mundo do trabalho. 
Essas mudanças ocorrem num processo de tal forma acelerado 
que os trabalhadores e suas organizações representativas mal 
conseguem assimilar, e, assim, perdem conquistas relevantes 
de suas trajetórias de luta.  (BORGES, 1996, p. 10) 

  

Nessa nova fase do capitalismo, passa a existir a exigência de novas 

condições de concorrência para que o capital seja valorizado. É um momento 

de alterações na estrutura produtiva.  

Estimulam-se as transformações no processo de produção, por 

intermédio de avanços tecnológicos, de novas formas de acumulação flexível e 

de protótipos alternativos ao fordismo/taylorismo; o modelo de reestruturação 

da produção que mais sobressai dentro do modelo de acumulação flexível se 

baseia no toyotismo.  

O toyotismo foi desenvolvido no Japão já nos anos 1950. Buscava-se a 

superação da crise financeira do país no pós-guerra, empenhando-se em 

aumentar a produção sem aumentar o número de trabalhadores e solucionar 

os problemas encontrados na produção fabril. O toyotismo aprimora novas 
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práticas organizacionais, como o just in time5. Este modelo de produção se 

apresenta como uma nova maneira de simplificação do trabalho, adequado à 

nova forma do capitalismo mundial, a fim de tornar o processo de produção 

mais eficaz e menos dispendioso. Pode ser dito que a partir do toyotismo, a 

“acumulação flexível” passa a ser legitimada como universal para o capitalismo. 

  De acordo com Harvey, a acumulação flexível  

 
[...] é marcada por um confronto direto com a rigidez do 
fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de 
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de 
consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de 
produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento 
de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas 
mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual, tanto 
entre setores quanto entre regiões geográficas, criando, por 
exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado “setor 
de serviços”, bem como conjuntos industriais completamente 
novos em regiões até então subdesenvolvidas. (HARVEY, 
1993, p.140) 

  

 A economia de escala6, característica do fordismo, assim como a 

produção em série, passou a ser substituída pela chamada economia de 

escopo, que é característica do toyotismo. Diferentemente do primeiro, o 

processo de produção desse modelo é caracterizado pela produção em lotes 

reduzidos, com intuito de buscar a suplantação do rígido sistema fordista e 

atender a uma maior escala de necessidades do mercado. O sistema de 

produção flexível recorre ainda à aceleração do ritmo de inovações de produtos 

e rapidez do consumo, investindo em pequenos lotes de produtos, forçando 

para que não haja grande estoque ou até mesmo nenhum.  

No que diz respeito à organização do trabalho, passa a ser mais 

horizontal, em equipes, com ajustamento de tarefas, flexibilidade e 

                                            
5 Just in time é a forma de administração da produção industrial e de seus materiais, sendo a 
qual a matéria-prima e os estoques intermediários necessários ao processo produtivo são 
suprimidos no tempo certo e na quantidade exata. Consiste na redução dos estoques de 
matéria-prima e peças intermediárias, conseguida através da linearização do fluxo da produção 
e de sistemas visuais de informação (Kanban). Através dela, busca-se chegar a um estoque 
zero. (CATANI, 1999)  
6 As economias de escala são caracterizadas pela produção em massa de bens homogêneos, 
utilizam-se de grandes estoques, os produtos defeituosos ficam ocultados nos estoques e a 
produção é voltada para os recursos, enquanto que, as economias de escopo são 
caracterizadas pela produção em pequenos lotes de uma variedade de tipos de produtos, 
produção sem estoques, rejeição imediata de peças com defeito e a produção é voltada para a 
demanda (Harvey, 1993) 
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multifuncionalidade da força de trabalho. Ricardo Antunes critica o processo de 

produção toyotista na medida em que este supõe a intensificação da 

exploração do trabalho e dos trabalhadores, como no fato de os trabalhadores 

operarem ao mesmo tempo várias máquinas, não terem apenas uma função, o 

que requer um ritmo de trabalho mais veloz. 

Segundo os escritos de Castells (1999), os anos 1970 podem ser 

considerados o período da insurreição da tecnologia da informação, ao mesmo 

tempo em que foi uma época geradora da globalização e de mudanças no 

mundo do trabalho. As empresas de todos os lugares, por conta da 

inconstância da lucratividade, empenhavam-se em obter resultados a 

curtíssimos prazos e, para isso, focavam em reduzir custos, principalmente 

custos com força de trabalho, ampliar mercado consumidor, acelerar a rotação 

do capital e aumentar a produtividade. 

De certo modo, o toyotismo conseguiu superar alguns aspectos 

negativos na produção que eram dominantes na gerência de produção das 

grandes indústrias que tinham como inspiração o taylorismo/fordismo, sendo, 

assim, um saldo positivo para o capital. Entretanto, o sistema Toyota acarretou 

consideráveis mudanças de cunho negativo, em amplos sentidos, para o meio 

ambiente, em escala mundial e uma ação destruidora contra a classe 

trabalhadora. Conforme Antunes,  

 
[...] em meio a tanta destruição de forças produtivas, da natureza e do 
meio ambiente, há também, em escala mundial, uma ação destrutiva 
contra a força humana de trabalho, que tem enormes contingentes 
precarizados ou mesmo à margem do processo produtivo, elevando a 
intensidade dos níveis de desemprego estrutural. Apesar do 
significativo avanço tecnológico encontrado (que poderia possibilitar, 
em escala mundial, uma real redução da jornada ou do tempo de 
trabalho), pode-se presenciar em vários países, como a Inglaterra e o 
Japão, para citar países do centro do sistema, uma política de 
prolongamento da jornada de trabalho. (ANTUNES, 2000, p. 33) 

 

A classe trabalhadora foi a que mais sofreu alterações com este novo 

modelo de produção, o que ocasionou,  

 
de um lado, em escala minoritária, o trabalhador “polivalente e 
multifuncional” da era informacional, capaz de operar com máquinas 
com controle numérico e de, por vezes, exercitar com mais 
intensidade sua dimensão mais intelectual. E, de outro lado, há uma 
massa de trabalhadores precarizados, sem qualificação, que hoje 
está presenciando as formas de part-time, emprego temporário, 
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parcial, ou então vivenciando o desemprego estrutural (ANTUNES, 
2000, p.198) 

 

Reforçando essa fala, Grave, assegura que: 
 

Sobre a classe trabalhadora recai o maior ônus decorrente do 
reordenamento do padrão de acumulação, uma vez que tem sofrido 
um processo crescente de exclusão do mundo do trabalho, 
especialmente dos postos de trabalho mais formais e estáveis. No 
entanto, alguns segmentos sofrem mais intensamente esse processo, 
entre eles os jovens e os trabalhadores na faixa dos quarenta anos 
ou mais. Enquanto os primeiros tornam-se alvos fáceis para os 
quadros da criminalidade, os últimos são considerados "velhos" 
demais para o capital, ingressando, portanto, na informalidade como 
alternativa de scbrevivência, ao mesmo tempo que engrossam as 
filas do exército industrial de reserva, num mundo em que a oferta de 
vagas no setor produtivo é irrisória e restrita, e nos serviços também 
não há a possibilidade de absorção de toda essa mão-de-obra. 
(GRAVE, 2002, p. 85-86) 

 

Essas mudanças estruturais e políticas foram guiadas pela lógica 

societal capitalista que visa exclusivamente à produção de mercadorias e à 

valorização do capital. Sendo esta lógica histórica, sofrendo modificações, 

adaptações e rupturas de acordo com o tempo. 

 Como consequência da implantação do processo de reestruturação 

produtiva do capital e de seu sistema político-ideológico de poder, houve 

rebatimentos no “mundo do trabalho” e na subjetividade dos trabalhadores 

assalariados – vale lembrar que os delineamentos mais evidentes dessa 

reorganização estrutural foram o estabelecimento do neoliberalismo, que 

acarretou a privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos 

trabalhistas e o desmonte do poder do movimento sindical. 

Pode-se afirmar que precarização do trabalho é um dos rebatimentos 

principais desse novo modelo de produção flexível. A consequência mais 

visível no “mundo do trabalho” é o desemprego estrutural7, que acaba 

produzindo uma massificação do exército de reserva, da mesma maneira que 

as novas tecnologias que emergiram dificultam, quase que impossibilitando, o 

ingresso de trabalhadores em certos postos de trabalho.  

Concomitante a isto, observou-se que houve um aumento do emprego 

parcial, temporário e subcontratação em detrimento do emprego regular. 

Ocorreu também a entrada massiva de mulheres no mercado de trabalho, 

                                            
7  Conferir FERREIRA; PEREIRA; REIS, 2002. 
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marcando a intensificação da exploração do trabalho, já que geralmente, a 

mulher é remunerada inferiormente aos homens que ocupam os mesmos 

cargos – se utiliza da força de trabalho feminina para diminuir custos com 

salários.  O toyotismo aflige também a subjetividade do trabalhador, uma 

vez que passa a atuar no processo de trabalho de maneira tão minúscula, que 

acaba não se reconhecendo como trabalhador, ao mesmo passo que se sente 

fragilizado por conta de o trabalho ter se tornado tão flexível, que qualquer um 

pode ocupar a vaga de emprego a qualquer momento. Um exemplo desta 

situação é etiquetar produtos em um mercado. O medo de ser substituído faz 

com que os trabalhadores “abandonem” as lutas por melhores condições de 

trabalho e salariais. Dessa forma, para além dos rebatimentos supracitados, o 

movimento sindical não fica imune a isto. Com essa nova cultura do trabalho 

sendo imposta, passa a imperar a repressão e criminalização de qualquer 

movimento social que questione a ordem vigente. Logo, o movimento 

sindicalista acaba sendo enfraquecido. Passa a praticar uma política com 

princípios coorporativos, o que acaba deixando de lado a própria discussão da 

condição do trabalhador em face do sistema que se está incorporado.  

Uma vez que o crescimento econômico e social propaga-se por direções 

contrárias – economia em alta, social em baixa –, ou seja, com a intensificação 

da desigualdade social – desemprego, violência, pobreza, educação precária, 

dentre outras expressões da “questão social” –, as necessidades dos sujeitos 

deixam de ser respondidas. Logo, entende-se que com a implementação do 

ideário neoliberal, “operacionado” por mudanças ocorridas na estruturação 

econômica, política e tecnológica do capital, tem-se atingido significativamente 

pioras extremas para o trabalhador e as condições dos processos de trabalho. 

1.4 – Impactos da reestruturação produtiva no Brasil 
 

As novas formas de organização do trabalho, ocasionadas pela 

reestruturação produtiva, remontam ao começo do processo de industrialização 

e tem como objetivo maximizar os lucros na produção, gastando o menos 

possível. 

 Seguindo a lógica da reestruturação do capital em escala mundial, no 

Brasil, onde a intensificação deste processo ocorreu nas últimas décadas do 

século XX, apesar de possuir algumas características similares, esse processo 
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se realizou de maneira diferente dos outros países. As bases econômicas e 

sociais brasileiras são discordantes de outras – houve apenas um esboço de 

Estado de Bem-Estar, por exemplo. 

 
Em uma sociedade onde as desigualdades sociais são aprofundadas 
por uma conjuntura de implementação de políticas neoliberais — que 
reduzem o fôlego das políticas sociais públicas voltadas para a 
proteção social da força de trabalho — a subordinação operária se 
expressa na maior dependência da reprodução da força de trabalho à 
corporação empresarial (MOTA; AMARAL, 1998, p. 77) Pegar 
referencia  

 

  Conforme Giovanni Alves, um dos principais objetivos da reestruturação 

produtiva foi 

 
[...] preparar a indústria brasileira para concorrer no mercado mundial, 
em busca de meios de pagamento internacionais (em primeiro lugar, 
para saldar os compromissos da dívida externa e, depois, para 
garantir o retorno da parcela dos lucros das empresas transnacionais 
à circulação internacional do capital). Deu-se um novo impulso a 
inovações tecnológico-organizacionais nas principais indústrias do 
país, surgindo, aos poucos, um novo padrão de flexibilidade vinculado 
ao toyotismo, que se desenvolvia, ainda, como “toyotismo restrito”. É 
o que poderíamos salientar como sendo o início de um novo 
complexo de reestruturação produtiva, que assumiria um maior 
impulso apenas nos anos 1990, indicando a constituição de um 
“toyotismo sistêmico”. (ALVES, 2004, p. 486) 

  

 No cenário brasileiro, a partir dos anos 1990, com início no mandato do 

presidente da República Fernando Collor de Mello (1990-1992), passando por 

Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, até 

chegar a Dilma Roussef, o processo de reestruturação produtiva acompanhou 

a reorientação do padrão de acumulação capitalista no Brasil, que inclinou para 

a realização da política neoliberal, que primeiramente tinha o intuito de 

“recuperar” a economia pós-crise estrutural do capital, o que acabou 

impactando decisivamente sobre o mundo do trabalho, principalmente sobre os 

trabalhadores, os mais prejudicados em meio à superexploração do trabalho 

com o propósito único de valorização do capital. 

 

Na verdade, a política neoliberal inclui medidas capazes de 
reconstituir o Estado capitalista a serviço da nova lógica do 
capitalismo mundial. O que quer dizer que o neoliberalismo, 
considerado enquanto ideologia política da burguesia monopolista na 
época da mundialização do capital, não implica “negar” a centralidade 
do Estado na economia capitalista, mas reconstituir segundo a lógica 
das corporações transnacionais. Ou seja, o “Estado mínimo” para os 
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neoliberais é, na verdade, o “Estado máximo” para o capital. (ALVES, 
2004, p. 488) 
 

 Neste contexto de reestruturação da produção, da economia e da 

política,  

surge o precário mundo do trabalho, cujo nexo não é o da 
precariedade crônico estrutural das massas marginais que o velho 
desenvolvimentismo não conseguia incluir: trata-se da precariedade e 
da precarização das bases modernas de acumulação, alucinadas 
pela lógica da financeirização e do trabalho abstrato elevado à 
enésima potência (o incremento da produtividade do trabalho que não 
apenas enxuga as empresas, mas exige o desmonte dos direitos 
parcos do salariato8) (ALVES, 2004, p. 495) 

  

Conforme Antunes sinalizou, observa-se, além das supracitadas 

consequências do neoliberalismo, o crescimento exacerbado da pobreza por 

conta do desemprego desenfreado, a desregulamentação do trabalho que 

ocasiona a eliminação de direitos trabalhistas e encargos sociais. Os processos 

de trabalho e mercados passam a ser mais flexíveis. Ao ser introduzida a 

“flexibilização” na organização do trabalho, cria-se a aparência de que não há 

mais divisão entre concepção e efetivação do processo produtivo, uma vez 

que, ligado a isso, surge a ideia de trabalhador polivalente. Com isso, o 

universo das relações de trabalho foi afetado, direta ou indiretamente, ora pela 

desregulamentação das relações trabalhistas, ora pela exigência crescente de 

flexibilidade do trabalhador em meio à má formação educacional. 

Desta maneira, não é espantosa a retomada da livre negociação entre 

capital e trabalho, desregulamentando o Estado e tornando-o útil apenas em 

períodos de crise do capital; a instituição de novas formas de emprego – 

contratos temporários e de tempo parcial, subcontratos, terceirização etc – 

tendendo à redução nos gastos, que as manifestações mais ostensivas de 

precarização no mundo do trabalho sejam o desemprego, condições impróprias 

de trabalho, trabalho fora do sistema de seguridade social, dentre outras 

formas de aprofundar o caráter precário das relações de trabalho. 

Estes fatores influenciam diretamente na organização da “classe-que-vive-

do-trabalho”9, que passa a ser mais fragmentada. Além disso, e não 

admiravelmente, a jornada de trabalho também é atingida por esta 

                                            
8 8 O salariato, expressão que temos utilizado para traduzir as formas político-institucionais de 
implicação social do trabalha assalariado nas sociedades capitalistas. (ALVES, 2004) 
9 Terminologia utilizada pelo autor Ricardo Antunes em sua obra “Adeus ao trabalho? Ensaio 
sobre as metamorfoses e a centralidade do Mundo do Trabalho”. São Paulo, Cortez, 1995, 
como sinônimo de classe trabalhadora. 
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precarização – horas extras e a extensão do tempo de trabalho devorando o 

tempo livre de vida. Marx, em “Salário, preço e lucro” (2002), observou que “o 

tempo é o campo de desenvolvimento humano”. Logo, no momento em que o 

tempo de trabalho passa a consumir o tempo livre de vida, incide na perda da 

sociabilidade humano-genérica.  
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CAPÍTULO 2 – CAPITALISMO FLEXÍVEL: AS INEVITÁVEIS 
CONSEQUENCIAS DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO  
 
 Neste capítulo serão abordadas as novas formas de trabalho que 

surgiram e/ou expandiram no período de reestruturação da produção 

capitalista. Será usado como bibliografia base, o livro “A corrosão do caráter – 

consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo” (1999), do sociólogo 

e historiador norte-americano Richard Sennett. Vale ressaltar que o autor parte 

do discurso de construção de caráter individual. 

2.1 – Novas formas de trabalho e construção de caráter 
 

O autor traz no livro reflexões acerca da “construção” do caráter em 

tempos de capitalismo flexível, onde o que impera é viver sem 

comprometimentos em longos prazos, acerca das novas condições de trabalho 

que se relacionam à lógica neoliberal e ao modelo capitalista e o quanto essas 

“novas” imposições no trabalho influenciam nas relações sociais e no próprio 

trabalho.  

Richard Sennett resgata um período quando a conjuntura do trabalho e 

vida social era sequencial, contínua, “rígida”, no tocante às relações 

trabalhistas e sociais. Neste período, os trabalhadores contavam também com 

a força sindical mais vigorosa e atuante. O autor representa esta situação 

através da utilização de personagens fictícios, os comparando os modelos de 

trabalho de cada um. O papel desempenhado pelo Enrico é a personificação do 

trabalhador no período fordista, e o Rico, do trabalhador inserido no modelo 

capitalista flexível.  

Com base nisto, salienta-se a grande diferença entre o período de 

Enrico e o que acontece diariamente com o trabalhador Rico. Toma o tempo 

como principal controlador moderno da vida dos indivíduos dentro e fora do 

ambiente de trabalho. À vista disto, os trabalhadores acabam mudando de 

emprego e de ocupação diversas vezes no decorrer da sua vida como um 

profissional. Isto ocorre com base na atual lógica de mercado, cuja agilidade 

pela mudança gera uma melhor resposta econômica para o capital. 

De acordo com Sennett, a proposta que foi estabelecida após a 

reestruturação do capital foi a do “trabalho em curto prazo”, por contrato ou 

episódico. Com isso, a exigência sobre o “novo trabalhador” passa a seguir 
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essa mesma linha de cobrança, o que faz com que o trabalhador seja obrigado 

a trabalhar com projetos em curto prazo e ainda sim ser mais produtivo, 

devendo ainda estar incessantemente disponível às mudanças e às incertezas 

que estas podem acarretar, dependa cada vez menos de leis trabalhistas e 

proteções sociais.  

Desta forma, constantemente o mundo do trabalho requer dos 

trabalhadores uma dedicação e esforço muito intensos, já que quase nenhuma 

relação de trabalho é estável e o trabalhador pode ser facilmente substituído. 

Isto é, a ascensão no trabalho é algo incerto, e quanto à expectativa de 

construir uma carreira, utilizar-se dos conhecimentos “adquiridos” durante 

longos períodos de formação/qualificação, acaba desaparecendo, fazendo com 

que reflitamos qual o sentido do trabalho nesse cenário de flexibilidade das 

relações.  

Chega-se, por conseguinte, ao resultado de que o homem (o 
trabalhador) só se sente como [ser] livre e ativo em suas funções 
animais, comer, beber e procriar, quando muito ainda habitação, 
adornos etc., e em suas funções humanas só [se sente] como animal. 
O animal se torna humano, e o humano, animal. (MARX, 2004, p. 83) 

 

A consciência de pertencimento de classe também é comprometida, em 

consequência da construção da mesma perpassar a convivência e o sentido de 

coletividade no âmbito do trabalho e com a flexibilidade do capitalismo “atual” 

isso não acontecer.  

É sustentado atualmente que o indivíduo é livre quando está aberto as 

mudanças e de fácil amoldamento. Sennett afirma que: “A repulsa à rotina 

burocrática e a busca da flexibilidade produziram novas estruturas de poder e 

controle, em vez de criarem as condições que nos libertam.” (1999, p. 56). 

Realmente, ao invés de libertar, elaboraram-se novas formas de controle, mais 

“brandas”, porém efetivas.  

O cenário da flexibilização da produção teria provocado uma 

reordenação dos turnos de trabalho, o que Sennett (1999) nomeia como 

“flexitempo”. Nesse sentido, houve uma flexibilização dos horários. O ingresso 

das mulheres no mercado de trabalho, auxiliando no planejamento do tempo 

meio período e integral, é um exemplo disto. Segundo o sociólogo norte-

americano, na atualidade essas modificações extrapolam as questões de 
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gênero e, além das mulheres, os homens também passam a ter horários 

“alternativos” de trabalho. 

[...] cerca de 20% das empresas permitem horários de trabalho 
“comprimidos”, [...] o empregado faz o trabalho de toda uma semana 
em quatro dias. Trabalhar em casa é hoje uma opção em cerca de 
16% das empresas, sobretudo para trabalhadores em serviços, 
vendas e técnicos, o que se tornou possível [...] devido ao 
desenvolvimento de intra-redes de comunicação. Nos Estados 
Unidos, homens e mulheres brancos de classe média têm hoje mais 
acesso a horários flexíveis de trabalho [comparados com aqueles que 
trabalham] em fábricas, ou os trabalhadores hispânicos. O flexitempo 
é um privilégio do trabalho diurno; o trabalho noturno ainda é passado 
para as classes menos privilegiadas. (SENNETT, 1999, p.67) 

 Ainda segundo o autor, para que haja a flexibilidade na produção, é 

preciso que haja concomitantemente a flexibilidade no caráter do indivíduo 

trabalhador, especificado pela inexistência de dedicação ao tempo em longo 

prazo. Outra questão é que com a introdução de aparatos tecnológicos na 

produção, a atividade trabalho torna-se muito mais fácil e superficial de ser 

realizada, o que faz com que o trabalhador se distancie sempre mais do 

trabalho. 

 Uma questão que Sennett traz é que o trabalho flexível, mesmo tentando 

romper com a rigidez do fordismo, não conseguiu superá-lo. Ao invés de 

beneficiar, precarizou as relações de trabalho e a ética dos trabalhadores. E 

para o autor, o maior problema disso seria a construir-se um capitalismo onde 

os indivíduos estão imersos e expostos a situações efêmeras, sem rotina.  

 
Quem precisa de mim, em um regime onde as relações entre as 
pessoas no trabalho são superficiais e descartáveis, e os laços de 
lealdade, confiança e compromisso mútuo se afrouxam em 
decorrência das experiências de curto prazo? (SENNETT, 1999, 
p.164) 

                    

 O sistema capitalista, quando posto como flexível, dissemina 

individualismo e competitividade, o que faz com que a conduta dos indivíduos, 

quando valorosa ao capital, seja “premiada” e, por conseguinte, ressalte a 

indiferença e desprezo entre eles, sinalizando, ainda, que a força de trabalho, 

no capitalismo, é uma mercadoria. 

Como decidimos o que tem valor duradouro em nós numa sociedade 

impaciente, que se concentra no momento imediato? Como se podem 
buscar metas de longo prazo numa economia dedicada ao curto 
prazo? Como se podem manter lealdade e compromissos mútuos em 
instituições que vivem se desfazendo ou sendo continuamente 
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reprojetadas? Estas as questões sobre o caráter impostas pelo novo 
capitalismo flexível. (SENNETT, 1999, p. 10-11) 

 

Em vista disso, cabe sinalizar que o sistema capitalista, em seu período 

flexível, exarceba a competitividade, desigualdade, indiferença, que são 

situações típicas do capitalismo desde sua gênese. 

2.2 – A precarização do trabalho: terceirização, contratos temporários, 
subcontratos e a consequência sobre os trabalhadores 

 

Como já exposto nos capítulos anteriores deste trabalho, a economia 

mundial configurou uma nova estruturação do capitalismo, com início nos 

períodos subsequentes ao pós-guerra, mais precisamente na década de 1970.  

Esta configuração implicou em mudanças nas formas de organização 

clássicas de produção capitalista mundial. Até antes de 1970, a forma de 

estrutura organizacional predominante era a da produção em massa – 

fordismo/taylorismo.  

Nesta conjuntura de transformações de organização e gestão do 

trabalho, as empresas/indústrias procuravam controlar gastos na fabricação, 

distribuição e nos recursos utilizados. Passaram, então, a funcionar com 

estruturas de produção mais flexíveis e enxutas, redefinindo operações.  

Assim, quando o cenário não é o do desemprego aberto e direto, 
presenciamos o crescimento da erosão do emprego contratado e 
regulamentado, que foi dominante no século XX – o século do 
automóvel, dominado pelo taylorismo e o fordismo –, proliferando as 
diversas formas de trabalho terceirizado, quarteirizado, part in time, 
desprovido de direitos. Temos, então, a erosão dos empregos e a 
corrosão do trabalho. A terceirização é a sua porta de entrada. 
(ANTUNES, 2013, p. 22) 

 

Para Milton Santos,  

A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de 
internacionalização do mundo capitalista. [...] No fim do século XX e 
graças aos avanços da ciência, produziu-se um sistema de técnicas 
presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um 
papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo 
sistema técnico uma presença planetária.  
Só que a globalização não é apenas a existência desse novo sistema 
de técnicas. Ela é também o resultado das ações que asseguram a 
emergência de um mercado dito global, responsável pelo essencial 
dos processos políticos atualmente eficazes. Os fatores que 
contribuem para explicar a arquitetura da globalização atual são: a 
unicidade da técnica, a convergência dos momentos, a 
cognoscibilidade do planeta e a existência de u m motor único na 
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história, representado pela mais-valia globalizada. (SANTOS, 2001, p. 
23-24) 

 

Verifica-se a predominância de concorrência desenfreada por mercados 

e tecnologias, a busca infindável por recursos naturais e a intensa exploração 

do trabalhador, mesmo diante do avanço tecnológico. 

 É inegável o aumento da produção, da eficiência, da produtividade e da 

redução dos custos. Todavia, da mesma forma, também é incontestável a 

precarização das condições de trabalho, o que conta com a piora dos espaços 

sócio-ocupacionais, redução de força de trabalho e aumento da sua 

alternância. 

 O trabalho terceirizado pressupõe que as empresas transfiram parte do 

seu setor produtivo literalmente para terceiros, ou seja, funções que antes eram 

de sua responsabilidade passam a ser realizadas por empresas terceirizadas 

que fornecem o mesmo serviço, de maneira mais barata. 

 O pressuposto da terceirização é a redução de custos de produção, 

reduzindo o número de trabalhadores diretamente contratados pelas empresas. 

Entretanto, é impossível justificar o hipotético aumento de produtividade e 

eficácia da terceirização, pois está vinculada a uma elevação da exploração da 

força de trabalho humana e a precarização das condições trabalhistas. Esta 

redução de custos não é conquistada por uma técnica inovadora de gestão e 

produção, mas sim pela exploração da força de trabalho humana e 

desinteresse das empresas e do Estado quanto aos encargos sociais e 

trabalhistas.  

No Brasil, este tipo de mudança se fortaleceu nos anos 1990, por vários 

motivos que estimularam modificações nos modelos de gestão e organização 

do trabalho. 

Essa forma de organização estrutural passou a ser divulgada no início 

da década de 1950, quando começaram a surgir as montadoras 

automobilísticas, com intuito oficial de reduzir custos. Como consequência do 

esgotamento do modelo de produção fordista/taylorista e a propagação da 

economia/comércio internacional/globalizado, a terceirização passa por 

diferentes elaborações, e segundo Cavalcante,  
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[...] deixando de ser apenas uma forma de redução de custos, mas 
também, e sobretudo, técnica que visa a qualidade, eficiência, 
especialização, eficácia e produtividade, o que, no Brasil, passou a 
ser chamado de terceirização, fenômeno que vem sendo aplicado em 
escala considerável de nossa economia (CAVALCANTE, 1996, p. 71) 

 

No âmbito público, com a introdução das políticas neoliberais, houve 

criação e modificações de leis com intuito de reduzir gastos. 

 

[...] a Lei de Responsabilidade Fiscal (2000), cujo objetivo é reduzir as 
despesas com o funcionalismo público, inibiu a realização de 
concursos públicos e incentivou a terceirização, pois as despesas 
com a subcontratação de empresas, a contratação temporária, 
emergencial e de comissionados não são computadas como pessoal. 
Com isso, criou-se e ampliou-se a diversidade de modalidades de 
terceirização na esfera pública, a exemplo de: concessão, permissão, 
parcerias, cooperativas, ONGs, Organizações Sociais e as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.  Um quadro 
em que parte dos serviços públicos é realizada não mais pelo 
“servidor público”, profissional concursado, mas pelos mais diferentes 
tipos de trabalhadores, em geral empregados de forma precária, com 
contratos por tempo determinado, por projetos, sem os mesmos 

direitos que o funcionário público e com salários mais baixos. 
(DRUCK, 2015) 
 

Ricardo Antunes, em uma entrevista para o Jornal do Brasil questiona  

Qual é a vantagem então da terceirização? Ela reduz custos para o 
empresariado, divide a classe trabalhadora entre estáveis e 
terceirizados, regulamentados e terceirizados. Ela desorganiza ainda 
mais a vida sindical, e ela cria dificuldades de identidade e de 
solidariedade no interior da classe. (ANTUNES, 2015) 
 

Na interpretação crítica da Central Única dos Trabalhadores (CUT), o 

empresariado somente se preocupa com a qualidade das mercadorias 

produzidas e esquecem a qualidade de vida de seus empregados. Em outro 

parecer, a CUT aponta o discurso inventado pelos empregadores da existência 

de uma gestão participativa, quando o que realmente ocorre é uma proibição 

da organização dos trabalhadores por local de trabalho, maquiando o 

autoritarismo, de fato existente. 

Em síntese, compreende-se que todo trabalhador na sociedade 

capitalista está sujeito à precarização das condições de trabalho. Todavia, 

existem conjunturas que potencializam essa propensão, como por exemplo, a 

terceirização. 
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CAPITULO 3 – A PRECARIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO E AS 
IMPLICAÇÕES NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL NO CENTRO MUNICIPAL 
DE REABILITAÇÃO LAÉRCIO LÚCIO DE CARVALHO DE RIO DAS 
OSTRAS 
 

3.1 – Considerações sobre os princípios metodológicos 
  

Neste capítulo, serão apresentados os resultados do estudo feito a partir 

de uma pesquisa quantitativa através da aplicação de um formulário 

estruturado fechado no Centro Municipal de Reabilitação Laércio Lúcio de 

Carvalho (CMRLLC), situado na cidade de Rio das Ostras, no Estado do Rio de 

Janeiro. O objetivo desta pesquisa é analisar de que forma as alterações 

ocorridas no mundo do trabalho influenciam na organização e atuação da 

classe trabalhadora do CMRLLC. 

 
Os métodos de pesquisa quantitativa, de modo geral, são utilizados 
quando se quer medir opiniões, reações, sensações, hábitos e 
atitudes etc. de um universo (público-alvo) através de uma amostra 
que o represente de forma estatisticamente comprovada. (MANZATO; 
SANTOS, 2012, p. 7) 

Rio das Ostras10 é um município da Região Metropolitana do Norte 

Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. A cidade possui um alto índice de 

turismo por ser localizada no litoral. Tem recebido investimentos aplicáveis 

provenientes dos royalties do petróleo concedidos pela empresa Petrobrás. 

Concomitante à exposição dos resultados, será feita uma discussão 

acerca dos dados coletados e as categorias utilizadas ao longo do trabalho 

exposto. Cabe ressaltar que não serão discutidas todas os itens abordados, 

somente os que se fizeram mais relevantes na construção deste trabalho de 

conclusão de curso.  

 Participaram deste estudo profissionais lotados neste espaço sócio-

ocupacional – assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 

fonoaudiólogos, fisioterapeuta, auxiliar de limpeza e técnicos administrativos.

 Do total de 67 profissionais ativos – existiam aqueles que estavam de 

licença e não estavam na instituição; aqueles com contrato para vencer, que 

                                            
10  Para mais informações: 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330452&search=rio-de-janeiro|rio-
das-ostras 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330452&search=rio-de-janeiro|rio-das-ostras
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330452&search=rio-de-janeiro|rio-das-ostras
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não quiseram responder – participaram 22 pessoas, quantitativo que se deu a 

partir da disponibilidade e desejo dos profissionais de participar do estudo. 

A coleta de dados ocorreu nos meses iniciais do ano de 2016, após o 

consentimento da direção do Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho 

e posterior assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

pelos participantes entrevistados. O TCLE foi assinado sem que tenha sido 

utilizado qualquer tipo de coação. Foi garantido aos envolvidos o direito de 

participar ou não da pesquisa, bem como possível desistência em qualquer 

momento do estudo, sem qualquer prejuízo aos participantes. Visando a 

preservar o anonimato dos participantes, não se utilizou a sua identificação. O 

convite para participação foi feito pessoalmente e de forma individual, 

informando sobre os objetivos do estudo. 

3.2 – Um breve relato acerca do Centro Municipal de Reabilitação Laércio 
Lúcio de Carvalho/Rio das Ostras 
 

O Centro Municipal de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho é uma 

instituição de caráter público, vinculada à rede de atenção à saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras, de acordo com previsão no 

Sistema Único de Saúde (SUS), e em conformidade com a Legislação Federal 

do Brasil, indicados nos seguintes parágrafos: 

 
Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o      
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1 º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução 
de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por 
força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às 
pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e 
social. (LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990) 

 

O CMRLLC, de acordo com o site da Prefeitura do município11, oferece 

serviços de fisiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, neurologia, neuropediatria, 

psicologia, serviço social e terapia ocupacional, e tem o intuito de atender os 

habitantes de Rio das Ostras, reabilitando-os físico e psicologicamente, de 

acordo com as demandas que são trazidas até a instituição pelos mesmos. 

Esta presta serviço à população atendendo com equipes na área de 

                                            
11 http://www.riodasostras.rj.gov.br/  

http://www.riodasostras.rj.gov.br/
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reabilitação física e motora de crianças e adolescentes, adultos e idosos, 

equipe de álcool e drogas, e equipes de saúde mental de adulto e de crianças 

e adolescentes. 

Uma grande dificuldade encontrada nesta instituição é que a demanda 

populacional aumentou consideravelmente juntamente com a cidade, enquanto 

a estrutura física do local não “acompanhou” este crescimento.  

Conforme o censo demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), Rio das Ostras é o segundo município que 

mais cresceu no Brasil desde 2000. Em 2000 a cidade possuía 36.419 

habitantes, número que saltou para 105.676 em 2010, um crescimento de mais 

ou menos 190,4%. A população estimada no ano de 2015 era de 131.976 

pessoas. (IBGE, 2016) 

A instituição abrange atualmente equipes diversas em um mesmo 

espaço físico, de modo que pode ser considerado um local insalubre, já que 

abarca usuários com demandas psicológicas e físicas de todas as idades, 

desconsiderando as subjetividades de cada necessidade. Essas condições 

afetam diretamente os profissionais e os usuários. 

Isto posto, devem ser levadas em consideração as consequências da 

reestruturação produtiva e seus desdobramentos no mundo do trabalho, tendo 

o Centro Municipal de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho como local de 

pesquisa em questão. 

De acordo com Maria Rosa Lombardi, a partir da crise contemporânea 
do capital,  

Esse novo regime, denominado por muitos de “acumulação flexível”, 
se basearia numa recombinação particular de utilização das 
estratégias de mais-valia absoluta e relativa. Sumarizando o 
pensamento de Harvey, a estratégia de mais-valia absoluta tem sido 
posta em prática através da imposição de mais horas de trabalho 
aliada à redução dos salários reais e ao conseqüente rebaixamento 
do padrão de vida, por meio da transferência do capital corporativo de 
regiões de altos salários para outras de baixos salários, criando-se o 
“fordismo periférico”. No intuito de aumentar a mais-valia relativa, vêm 
sendo implementadas profundas mudanças de ordem organizacional 
e tecnológica. Essas mudanças promoveram cortes de empregos, de 
forma generalizada em todos os setores econômicos, para gerar 
lucros temporários para firmas inovadoras e lucros mais 
generalizados com a redução dos custos dos bens que definem o 
padrão de vida do trabalho. (LOMBARDI, 1997, p. 65) 

 

Com isto, pode-se afirmar que após a reestruturação produtiva do 

capital, desde os finais dos anos 1970, as novas formas de organização do 
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trabalho têm como objetivo maximizar os lucros da produção, sem se importar 

com a intensificação da precarização das condições de trabalho dos indivíduos 

que vivem da venda da força de trabalho. Essas transformações afetaram, 

também, diretamente a classe trabalhadora e o movimento político sindical, já 

que esta forma de produção obriga, ideologicamente, os trabalhadores a 

aceitarem o projeto societário capitalista. Ricardo Antunes, em “Adeus ao 

Trabalho?”, denomina esta situação como “envolvimento manipulatório” do 

capital.  

Neste sentido, afirmam Marx e Engels, em sua obra “A ideologia alemã” 

que, a classe que é o poder material dominante na sociedade é, ao mesmo 

tempo, o seu poder espiritual dominante. Logo, ainda para Marx, há uma 

extração da consciência de classe do trabalhador, que não consegue 

“enxergar” sua posição na sociedade. Isto faz com que estes passem a agir de 

forma desorganizada nos diversos contextos sociais, principalmente nos 

campos políticos e laborais. Se tratando do Ambulatório, essa desordem faz 

com que haja aumento do poder do diretor da instituição e diminuição do 

poderio dos trabalhadores, principalmente dos contratados.  

Seguindo o pensamento de Santos, 

 
Todas  estas  situações afetam  a composição  da  classe  
trabalhadora,  inclusive ao gerar  impactos  diferenciados  nos  
jovens, nas mulheres e trabalhadores qualificados e não qualificados, 
resultando numa grande diversidade de questões e interesses que 
rebatem nas motivações e prioridades das suas lutas. O ambiente 
político deste processo é apresentado pela desestruturação do 
mercado de trabalho, tanto pela flexibilização da produção quanto 
pela gestão das relações produtivas, introduzindo novas formas de 
contrato de trabalho e criando um mosaico de situações jurídicas e 
profissionais que tomam menos visíveis os laços de classe existentes 
entre os trabalhadores, além de fragilizar o núcleo do trabalho estável 
e organizado. (SANTOS, 2006, p. 450). 

 
 

Ainda em relação aos desdobramentos da crise contemporânea do 

capitalismo e seus desdobramentos ocorridos no espaço do CMRLLC, se tem, 

acentuadamente, um imenso número de trabalhadores contratados em relação 

a trabalhadores concursados. Este cenário é também decorrência da forma 

flexibilizada de acumulação capitalista. Conforme Ricardo Antunes,  

 
[...] há um enorme incremento do novo proletariado, do 
subproletariado fabril e de serviços, o que tem sido denominado 
mundialmente de trabalho precarizado. São os terceirizados, 
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subcontratados, part-time, entre tantas outras formas assemelhadas, 
que se expandem em inúmeras partes do mundo [...] (ANTUNES, 
1998, p. 24) 

 

Este fenômeno agrava a despolitização, a piora nas condições de 

trabalho e omissão destes profissionais diante dos patrões. Consequência 

disto, respectivamente, se tem a possível desqualificação do atendimento ao 

usuário que procura o serviço, pois a atuação do profissional pode sofrer 

interferência mais incisiva por ser contratado e ter a possibilidade de ser 

dispensado a qualquer tempo. 

3.3 – Análise e discussão dos resultados 
 

Nesta etapa serão apresentadas as questões eleitas como de maior 

pertinência para análise e construção deste trabalho, conforme os tópicos 

propostos pelo questionário realizado no Centro Municipal de Reabilitação 

Laércio Lúcio de Carvalho.  

Vale ressaltar que este questionário foi dividido em cinco temas que se 

relacionam com o tema principal, que é a categoria trabalho. Os cinco temas 

são: Identificação do respondente, trabalho e renda, condições físicas e 

estruturais, processos e características de trabalho e relacionamento com a 

gerência. 

3.3.1 – Identificação do respondente  
 

Gráfico 1 – Situação contratual dos trabalhadores do CMRLLC 

 

 
  

Fonte: Pesquisa realizada pela autora para este trabalho (2016) 
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 Conforme o Gráfico 1, dos profissionais lotados no CMRLLC, 68% tem 

como situação contratual o contrato temporário e 32% são profissionais 

concursados. Tendo em vista que se trata de uma instituição de caráter 

público, vinculada a rede de atenção à saúde da Secretaria Municipal de Saúde 

de Rio das Ostras, o número de contratos temporários pode ser considerado 

excessivamente alto. 

 Cabe ressaltar que esta circunstância de contratação contraria a 

Constituição Federal Brasileira (CF), que, na Lei 8.745 de 9 de dezembro de 

2013, prevê a admissão de servidores temporários apenas para o atendimento 

de necessidades temporárias e de excepcional interesse público.  

 Concomitantemente à reestruturação produtiva, aumentam as 

modalidades de trabalho parcial, temporário e subcontrato, o que coopera para 

a “debandada” dos trabalhadores. Estes acabam sendo transferidos para o 

setor de serviços ou até mesmo para o setor informal, já que não encontram 

emprego na própria área profissional. Como já citado anteriormente, este 

processo auxilia no desmantelamento dos sindicatos, enfraquecendo-os e 

desmobilizando-os na busca de iniciativas para responder a estas 

desfavoráveis modificações no mundo do trabalho. 

 Castells afirma que entre as formas de flexibilidade podem-se distinguir 

em flexibilidade dos salários, mobilidade geográfica, situação profissional, 

segurança contratual e desempenho de tarefas. Pode implicar também na 

alteração do número de empregados de uma empresa, de horário de trabalho, 

da forma de remuneração, da concessão de estabilidades e da duração do 

contrato de trabalho. 

 Ainda segundo Castells, 

 

[...] as tendências tecnológicas atuais promovem todas as formas de 
flexibilidade, de modo que na ausência de acordos específicos sobre 
a estabilização de uma ou várias dimensões do trabalho, o sistema 
evoluirá para uma flexibilidade generalizada multifacetada em relação 
a trabalhadores e condições de trabalho. (CASTELLS, 1999, p. 293) 
 

 Cabe dizer que o capitalismo flexível permitindo vários tipos de 

contratações, precárias ou não, compromete a qualidade dos serviços públicos. 

A rotatividade dos profissionais além de fragmentar a categoria e dificultar as 
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lutas em comum, não lhes permite criar vínculo profissional com nenhum 

usuário do serviço. Além disso, essa grande alternância entre os profissionais 

acaba prejudicando a continuidade de políticas públicas do governo. 

 Nesta perspectiva, entende-se que a flexibilização do trabalho salienta a 

precarização e instabilidade das relações de trabalho em amplos sentidos e 

não somente atinge o trabalhador desqualificado, mas também o qualificado. A 

precarização tem rebatimentos em quem está dentro e também em quem está 

fora do processo produtivo. Estar no mercado de trabalho hoje não é garantia 

de estar no mercado de trabalho amanhã.  

  

Gráfico 2 – Idade 
 

 
 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora para este trabalho (2016) 
 

  

 Segundo dados do Gráfico 2, 41% dos profissionais do CMRLLC 

possuem idade entre trinta e cinco e quarenta e cinco anos, 36% tem a idade 

entre vinte cinco e trinta e cinco, 14% mais de cinquenta e cinco anos e 9%, 

idade entre quarenta e cinco e cinquenta e cinco. Nenhum profissional 

entrevistado apresentou idade entre dezoito e vinte cinco anos ou mais de 

cinquenta e cinco anos. 

 Há uma sucessiva exclusão do mercado de trabalho para os jovens e os 

“mais velhos” (assim considerados pelo capital). Este movimento também se 

origina a partir do processo de reestruturação produtiva. Com isso, na falta de 
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emprego, os jovens por muitas vezes acabam se inserindo em trabalhos 

precários. Os jovens com menos escolaridade não tem muita perspectiva se 

não entrar em trabalho informal, enquanto aqueles com maior escolaridade, se 

inserem em estágios – mal remunerados –, e mesmo assim, não é um 

passaporte para o jovem introduzir-se no mercado de trabalho.  

O relatório sobre “Trabalho decente e juventude: políticas para a 
ação”, que compara dados entre os anos 2005 e 2011, destaca que 
ao final deste período o desemprego juvenil chegou a 13,9%. Ainda 
que a taxa tenha baixado em 16,4% em relação a 2005, os 
trabalhadores de 15 a 24 anos continuam enfrentando dificuldades 
para encontrar um emprego, e mais ainda um emprego de qualidade. 
A taxa de desemprego juvenil continua sendo o dobro da taxa geral e 
o triplo da dos adultos. Além disso, os jovens representam 43% do 
total dos desempregados da região, segundo o estudo da OIT. 
Por outro lado, a taxa de desemprego juvenil está acima de 25% ao 
considerar-se somente os setores de menor renda, enquanto está 
abaixo de 10% para os de maior renda. 
Com relação à qualidade do emprego, destaca que 55,6% dos jovens 
ocupados somente conseguem emprego em condições de 
informalidade, o que geralmente implica baixos salários, instabilidade 
laboral e carência de proteção e direitos. 
O relatório diz que 6 de cada 10 empregos gerados para os jovens 
são informais. (OIT, 2016) 

 

Já para os mais velhos, com idade igual maior a 45 anos, uma vez 

cortados do mercado de trabalho, dificilmente conseguem readmissão. Logo, 

assim como os jovens, os trabalhadores mais velhos acabam “preenchendo 

vagas” no mercado informal, precário, desempregados, voluntariado, dentre 

outros trabalhos precários. 

Gráfico 3 – Sexo 
 

 
 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora para este trabalho (2016) 
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 A partir destes dados, observamos que 67% dos profissionais do Centro 

de Reabilitação são do sexo feminino, e apenas 33% são do sexo masculino. 

 Pode-se analisar que, de fato, após a reestruturação produtiva, a 

entrada das mulheres no mercado do trabalho aumentou de maneira 

exacerbada. No caso do CMRLLC, o número de mulheres superou a 

quantidade de trabalhadores homens. 

Harvey, em seu livro “Condição pós-moderna” (1993), reflete acerca da 

situação das mulheres no mercado de trabalho, apresentando que, a partir da 

reestruturação produtiva, facilita-se a exploração da força de trabalho feminina 

em ocupações de tempo parcial, deslocando trabalhadores homens (mais bem 

pagos), pelo trabalho das mulheres mal-remunerado e em condições 

vulneráveis de segurança no emprego. 

 

3.3.2 – Trabalho e renda 
 

Gráfico 4 – Tempo de trabalho no local 

 

 
 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora para este trabalho (2016) 
 

De acordo com o gráfico acima, 36% dos trabalhadores que 

responderam ao questionário estão trabalhando no CMRLLC entre cinco e dez 

anos. A porcentagem de 27% foi obtida para os profissionais que estão 
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trabalhando há menos de um ano. Dos trabalhadores que estão empregados 

no período de um a três anos, a porcentagem é de 23%, os que estão há mais 

de dez anos, 5%, e 9% entre três a cinco anos. 

Como visto na discussão de Richard Sennett, em “A corrosão do caráter 

– consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo” (1999), os 

empregos passaram a ser “fluidos”, ou seja, muito dificilmente um empregado 

no capitalismo flexível vai trabalhar a vida toda em um mesmo local. Prova 

disto são os resultados obtidos com a pesquisa feita no CMRLLC, onde a 

maioria dos trabalhadores estão lá entre cinco e dez anos, seguido de 27% de 

profissionais que estão há menos de um anos apenas.  

Pode-se fazer uma analogia à frase de Marx sobre o capitalismo, no 

“Manifesto do Partido Comunista” – “Tudo que é sólido desmancha no ar” – 

com o emprego no capitalismo flexível: fluido, inconstante e interrupto. 

 
Gráfico 5 – CMRLLC como única fonte de renda 

 

 
 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora para este trabalho (2016) 

 
 A partir dos dados fornecidos, pode-se constatar que 59% dos 

profissionais que participaram do questionário não tem o emprego no CMRLLC 

como única fonte de renda. Já para 41%, a ocupação no CMRLLC é a única 

fonte de renda. 
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Gráfico 6 – Remuneração mensal 

 

 
 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora para este trabalho (2016) 
 

De acordo com gráfico acima, 64% dos profissionais recebem de um a 

três salários mínimos12. 32% dos profissionais do CMRLLC possuem 

remuneração entre três e cinco salários, 4% dos trabalhadores são 

remunerados em média por cinco a dez salários. Nenhum profissional que 

respondeu ao questionário recebe até um salário ou mais do que dez salários. 

Levando em consideração os Gráficos 6 e 7, percebe-se que a 

remuneração dos trabalhadores é baixa, ás vezes não sendo suficiente para 

sobreviver um mês. Segundo a CF, artigo 6º, inciso IV: 

 
salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim. (BRASIL, 1988) 
 
 

A remuneração mensal para a maioria dos profissionais gira em torno de 

um a três salários mínimos. 

 
Segundo Giovanni Alves,  

 

                                            
12 O valor do salário mínimo em 2016 é de R$ 880,00. 
(http://www.brasil.gov.br/governo/2015/12/dilma-define-valor-do-minimo-em-r-880-para-2016)  
 

http://www.brasil.gov.br/governo/2015/12/dilma-define-valor-do-minimo-em-r-880-para-2016
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O salariato fordista-keynesiano cresce e se afirma até meados da 
década de 1970, quando, a partir da crise estrutural do capital, com a 
reestruturação capitalista e a hegemonia neoliberal, aparece o que 
podemos considerar um salariato precário, decorrente da 
precarização intensa das condições de contratação salarial do 
proletariado, em virtude da crise estrutural. É um momento de perda 
de direitos e de busca de recomposição das margens de acumulação 
do sistema do capital (um movimento que começa no centro orgânico 
do sistema e depois atinge a periferia capitalista). (ALVES, 2005, p. 
126)  

 

Com isso, é possível entender que a maioria dos profissionais lotados no 

Centro de Reabilitação não consegue se manter financeiramente somente com 

o salário recebido na instituição. É preciso que estes vendam sua força de 

trabalho em outro emprego, que talvez não seja nem na própria área 

profissional de atuação.   

3.3.3 – Condições físicas e estruturais 
 

Gráfico 7 – Situações relacionadas ao ambiente de trabalho 

  

 
 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora para este trabalho (2016) 

 
 A partir das informações coletadas sobre quais condições físicas e 

estruturais os trabalhadores do CMRLLC são expostos no ambiente de 

trabalho, a falta de espaço adequado para atendimento foi a mais citada, com 

26% de frequência, seguida de excesso de umidade/mofo, com 25%. Trabalho 

em posições desconfortáveis apareceu com 14%, movimentos repetitivos com 

9%, calor desconfortável e iluminação insuficiente com 7%, barulho excessivo 

com 5%, falta de higiene e manuseio de substâncias tóxicas com 4% de 
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frequencia. Nenhum profissional citou frio desconfortável e transporte de 

cargas pesadas como algo recorrente no ambiente de trabalho. 

 A temática da precarização do trabalho, principalmente o serviço público, 

ganhou evidência no Brasil, sobretudo a partir da década de 90, combinado às 

modificações do sistema capitalista em todo o mundo. Com o início do 

neoliberalismo, as condições físicas e estruturais de instituições públicas vem 

sendo desvalorizadas e precarizadas, enquanto o serviço particular é 

“endeusado”. 

3.3.4 – Processos e características de trabalho 
 

Gráfico 8 – Cumprimento de prazos das atividades 

 

 
 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora para este trabalho (2016) 

 
 Analisando o gráfico acima, pode-se observar que 68% dos profissionais 

do CMRLLC se sentem pressionados por prazos de entrega de tarefas em 

algumas vezes. 14% dos profissionais afirmaram que muitas vezes se veem 

pressionados por prazos e a mesma porcentagem de trabalhadores (14%), 

raramente acham que são pressionados. 4% consideram que sempre 

trabalham “ameaçados” por prazos de entrega de tarefas. Por fim, nenhum 

profissional respondeu que nunca é pressionado. 

Com a expansão capitalista, a busca por mais produtividade e mais 

lucratividade se exacerbou. Neste sentido, pode-se dizer que a maioria dos 

trabalhadores do CMRLLC afirmou que algumas vezes são pressionados por 
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prazos de entregas de tarefas e em contra partida, nenhum profissional 

respondeu que nunca é pressionado, deixando claro que a pressão por 

agilidade na produtividade na instituição acontece. 

 Tendo como base estudos anteriores, se reconhece que a pressão no 

ambiente corporativo e a sobrecarga da jornada de trabalho são alguns fatores 

que contribuem para o adoecimento psíquico e físico do trabalhador. 

 
Gráfico 9 – Atualização de competências técnicas e profissionais 

 

 
 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora para este trabalho (2016) 

 Conforme os dados revelados no gráfico 9, 46% dos profissionais 

participaram de algum tipo de treinamento/curso com objetivo de 

melhorar/atualizar suas competências técnicas/gerencias nos últimos doze 

meses financiados por eles próprios. Já 45% dos trabalhadores, afirmaram que 

não participaram de nenhum treinamento. E 9% disseram que participaram de 

algum tipo de desenvolvimento das competências técnicas e profissionais 

financiado pelo empregador. 

 A procura por especialização/qualificação pode ser considerada como 

algo dual por ser algo que pode incentivar o trabalhador positivamente na 

busca por mais conhecimentos aplicáveis no seu campo profissional ou então 

incentivar a polivalência do trabalhador no sentido de ampliar e agregar tarefas 

demandadas a ele, o sobrecarregando. 
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3.3.5 – Relacionamento com a gerência  

Gráfico 10 – Situações ocorrentes no ambiente do trabalho 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora para este trabalho (2016) 

 Conforme o Gráfico 10, a falta de materiais/equipamentos necessários 

para realização de suas tarefas é o problema mais frequente, ocorrido com 

39% dos trabalhadores no CMRLLC, seguido de sobrecarga de tarefas, com 

24%. Exigências conflitantes com seus princípios e valores ético-profissionais e 

exigências desproporcionais às suas atribuições tem ocorrência de 14%, 

enquanto pressão por decisões/resultados rápidos apresenta 8% de 

freqüência. 

 Todas as situações citadas no questionário apareceram na resposta dos 

profissionais em maior ou menor intensidade. Isso significa que todos, de 

alguma maneira, já passaram por situações desconfortáveis no ambiente de 

trabalho junto à gerência, passando por falta de materiais, sobrecarga de 

trabalho, exigências desproporcionais a pressão por resultados rápidos.

 Alguns profissionais, na hora de responder o questionário, me relataram 

em conversa informal que por muitas vezes a sobrecarga de tarefas e as 

exigências que vão além das suas atribuições ocorrem pela falta de um número 

maior de profissionais, e, com isso, a gerência se utiliza dos trabalhadores 

lotados no CMRLLC como “tapadores de buracos”.   
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Gráfico 11 – Situações sujeitadas no relacionamento entre trabalhadores e gerência 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora para este trabalho (2016) 

 Segundo dados do Gráfico 11, observa-se que, discriminação ligada à 

idade apresenta maior assiduidade entre os entrevistados com 19% a partir de 

situações as quais os trabalhadores já foram sujeitos no relacionamento com a 

gerência. Intimidação, assédio moral e discriminação ligada à profissão, 

apresentam frequência de 14%, seguido de discriminação de gênero, ameaças 

de violência (física e/ou psicológica), perseguição e agressões verbais, com 

10%. Discriminação ligada à classe social e racial, violência psicológica e física 

não foram citados dentre os entrevistados no CMRLLC. É preciso deixar claro 

que essas situações ocorreram em diversos períodos, com diferentes gerentes. 

Esse cenário de violências, constrangimentos, humilhações são 

elementos que compõem conflitos entre trabalhadores e patrões/gerentes. De 

acordo com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), é considerado assédio 

moral ao trabalhador quando há  

[...] insistência impertinente, com propostas, perguntas ou pretensões 
indevidas. Resulta de um conjunto de atos, não perceptíveis pelo 
lesado como importantes em um primeiro momento, mas que, na 
seqüência, unidos, destinam-se a expor a vítima a situações 
incômodas, humilhantes e constrangedoras. Identifica-se na 
ocorrência de comportamentos comissivos ou omissivos que 
humilham, constrangem e desestabilizam o trabalhador, afetam a 
auto-estima e a própria segurança psicológica, causando estresse ou 
outras enfermidades. (PEDUZZI, 2007, p. 31) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho de conclusão de curso se tentou fazer um 

compêndio acerca da reestruturação produtiva e sua correlação mais geral com o 

mundo do trabalho, tomando para estudo de caso o Centro de Reabilitação Laércio 

Lúcio de Carvalho. Pode-se concluir que se por um lado essa reestruturação 

expressa uma possibilidade de força de trabalho flexível para o capital, por outro 

representa, na maioria de seus delineamentos, uma vulnerabilidade para o 

trabalho e os trabalhadores. 

Entende-se que a atividade econômica trabalho está na base da vida 

humana, sendo produzidos a partir dele valores de uso, que tem como objetivo 

satisfazer as necessidades individuais e/ou coletivas dos seres humanos, 

independentemente da sociedade. Reitera esta questão e revela a centralidade 

do trabalho como protoforma do ser social, entendendo que através dele a 

humanidade se constituiu.  

Ocorreram diversas modificações no mundo do trabalho ao longo dos 

séculos, havendo implementações de diferentes modos de produção sob o 

controle do capital. Mais precisamente foi abordada neste trabalho a 

reestruturação produtiva e a instauração do toyotismo, que aconteceu em 

resposta à crise do capitalismo na década de 1970. A reestruturação produtiva 

foi um recurso que possibilitou fundamentar as bases em um “novo” sistema 

produtivo em um mundo economicamente globalizado. A globalização e a 

introdução de tecnologias tem sido as bases para o desenvolvimento 

econômico em escala mundial. Dentre as várias transformações sucedidas, 

pode-se ressaltar que as condições de trabalho, juntamente com a 

subjetividade da classe trabalhadora foram vigorosamente atingidas.  

Tendo por base os resultados da pesquisa realizada, percebem-se 

reflexos da reestruturação produtiva nos campos de atuação dos profissionais 

do Centro Municipal de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho. Apesar de ser 

uma instituição municipal, os vínculos empregatícios que sobressaem são os 

contratos temporários de trabalho em detrimento de carreiras de concurso com 

estabilidade. Também com a reestruturação produtiva e a retirada do Estado 

no combate as expressões da “questão social”, os direitos trabalhistas foram 

subtraídos, assim como as políticas públicas, que passaram a ser, na maioria 

dos casos, focalizadas, superficiais e emergenciais, que na maioria das vezes 
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não enfrenta a gênese da situação e não responde com qualidade as 

expressões da “questão social”. 

 
As repercussões dessas transformações para a classe trabalhadora 
são sobremaneira importantes e desastrosas, pois a 
desproletarização e a precarização das formas de trabalho 
acarretaram a complexificação da classe trabalhadora, e o 
enfraquecimento da sua unidade. Essa complexificação da classe 
trabalhadora, além de fragmentar os trabalhadores, possibilitou que 
fossem retirados direitos historicamente conquistados, o que 
ocasionou o enfraquecimento do movimento sindical e, o seu controle 
através do “sindicato da empresa”. (ANTUNES, 2000) 

 

Com as pressões sobre o profissional e sem as condições de trabalho 

apropriadas que possibilitem o trabalho com melhores atributos, a subjetividade 

do profissional é abalada. O trabalhador tende a adquirir doenças físicas e 

mentais advindas dessas condições de trabalho – baixos salários, carga 

horária elevada, cobranças indevidas, discriminação, assédio moral, dentre 

outros –, visto que há, conjuntamente, a desregulamentação e perda de direitos 

trabalhistas e sociais a legalização dos contratos de trabalho temporários e, 

assim, o aumento do trabalho informal.  

A instabilidade empregatícia faz com que o sentimento de incompetência 

seja ressaltado entre os trabalhadores, em razão de constantes mudanças nos 

postos de trabalho e introdução de novas máquinas, que contribuem para o 

aumento do desemprego estrutural e impossibilitam planejamentos de longo 

prazo. 

Pelo que foi exposto ao longo do trabalho, de fato, percebe-se que a 

reestruturação produtiva e o capitalismo flexível acarretaram rebatimentos 

perceptíveis na atuação dos profissionais do Centro Municipal de Reabilitação 

Laércio Lúcio de Carvalho de Rio das Ostras. Há impactos principalmente nos 

vínculos empregatícios – contratos temporários em detrimento dos concursos 

públicos – e nas condições ambiente de trabalho – falta de materiais e de 

espaço para atendimento, insalubridade, sobrecarga de tarefas, exigências 

conflitantes, pressão por resultados, dentre outras situações que apareceram 

na pesquisa. 

É possível fazer uma comparação com as condições de trabalho do 

século XIX, não sendo uma simples coincidência, mas sim um processo 

retrógrado de degeneração das condições de trabalho, dos direitos trabalhistas 
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e dos ambientes em que são inseridos os trabalhadores, o que acaba 

desumanizando o trabalhador e, consequentemente, o trabalho em si. 

Deste modo, se compreende que a classe trabalhadora cada vez mais 

está subsumida ao movimento de acumulação capitalista. Esta se faz presente 

de maneira fragmentada e enfraquecida. Por diversos motivos, o trabalhador 

não se reconhece como pertencente à classe trabalhadora, havendo 

diferenciação entre profissionais, ainda que ambos sejam igualmente 

explorados pelo capital. Exemplo disto, baseando-se na pesquisa realizada, 

percebe-se que há um afastamento gigante entre o papel exercido pelo gerente 

e os outros profissionais, que não se enxergam como pertinente a mesma 

classe. 

A reestruturação produtiva cria um novo tipo de trabalhador e, com isso, 

um novo tipo de homem que reforça a dominação do capital objetiva e 

subjetivamente. As mudanças técnicas implicam mudanças subjetivas também 

– o homem faz o trabalho e nesse processo a si mesmo também. Com isso, 

cria-se uma necessidade de transformação articulada entre indivíduo 

(trabalhador) e sociedade.  

De acordo com Ricardo Antunes,  

Numa forma de sociabilidade superior, o trabalho, ao reestruturar o 
ser social, terá desestruturado o capital. E nesse mesmo trabalho 
autodeterminado que tornou sem sentido o capital gerará as 
condições sociais para o florescimento de uma subjetividade 
autêntica e emancipada, dando um novo sentido ao trabalho. 
(ANTUNES, 2000, p. 182) 

Assim, compreende-se que as transformações humanas, produtivas e 

organizacionais devem caminhar lado a lado das transformações tecnológicas. 

Ou seja, é indispensável canalizar investimentos na área social de modo que 

os indivíduos como sociedade possam se instrumentalizar frente às 

modificações da globalização mundial. Todavia, isso só se faz possível se 

houver indicações e implementação de fundamentos societais básicos para um 

novo sistema de metabolismo social. Richard Sennett entende que  

[...] ocorre mudança, ela se dá no chão, entre pessoas que falam por 
necessidade de interior, mais do que por levantes de massa. Que 
programas políticos resultam dessas necessidades interiores, eu 
simplesmente não sei. Mas sei que um regime que não oferece aos 
seres humanos motivos para ligarem uns para os outros, não pode 
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preservar sua legitimidade por muito tempo. (SENNETT, 1999, p. 
176) 

 Para além dos direitos trabalhistas, os demais direitos estão sob ataque 

do capital. O retrocesso é exacerbado e só a resistência social pode barrar 

maiores perdas. É, portanto, necessário reformular um projeto alternativo de 

sociedade, que resgate e enalteça os valores primordiais da humanidade. Para 

isso, é preciso elaborar críticas à atual sociabilização dos homens no capital, 

promovendo, participando e apoiando os movimentos sociais que enfrentam à 

perversa lógica do sistema capitalista. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Questionário 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE 

I.1) Profissão: 

I.2) Situação contratual: 

(  ) Concurso 

(  ) Contrato  

I.3) Idade: 

(  ) De 18 a 25 anos (  ) De 35 a 45 anos (  ) Mais de 55 anos 

(  ) De 25 a 35 anos (  ) De 45 a 55 anos  

I.4) Gênero:  

(  ) Masculino (  ) Feminino    

 

TRABALHO E RENDA 

CT.1) Há quanto tempo dedica-se ao trabalho atual no centro de reabilitação? 

(  ) Menos de 1 ano (  ) De 3 a 5 anos (  ) Mais de 10 anos 

(  ) De 1 a 3 anos (  ) De 5 a 10 anos  

CT.2) Este emprego é sua única fonte de renda?  

(  ) Sim 
(  ) Não 

CT.2.1) Quantas horas semanais dedica à outras ocupações profissionais? 

 (  ) Até 20 horas 
 (  ) De 20 a 30 horas 
 (  ) De 30 a 40 horas 

CT.3) Seu contrato de trabalho no Centro de Reabilitação determina uma jornada de quantas 
horas semanais? 

(  ) 20 horas (  ) 40 horas  
(  ) 30 horas (  ) Outra:_____  

CT.4) Em média, quanto você recebe por mês (salário)?  

(  ) Até 1 salário   (  ) De 3 a 5 salários (  ) Mais de 10 salários 
(  ) De 1 a 3 salários  (  ) De 5 a 10 salários  

CT.5) Qual a participação dos seus rendimentos na composição da renda familiar? 

(  ) A renda familiar total 

(  ) Mais da metade da renda familiar 

(  ) Aproximadamente metade da renda familiar 

(  ) Menos de metade da renda familiar 
 

CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS 

CF.1) Dentre essas situações, a quais delas você se expõe no ambiente de trabalho? 

(  ) Calor desconfortável (  ) Trabalho em posições desconfortáveis  
(  ) Frio desconfortável (  ) Excesso de umidade/mofo  
(  ) Barulho excessivo   (  ) Transporte de cargas pesadas  
(  ) Iluminação insuficiente (  ) Falta de espaço adequado para atendimento  
(  ) Falta de higiene (  ) Manuseio de substâncias tóxicas  
(  ) Movimentos repetitivos   
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PROCESSOS E CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO 

PC.1) Com que frequência você se vê trabalhando em grupo? 

(  ) Nunca (  ) Algumas vezes (  ) Sempre 
(  ) Raramente (  ) Muitas vezes  

PC.2) Com que frequência você se vê pressionado por prazos de entrega das tarefas? 

(  ) Nunca (  ) Algumas vezes (  ) Sempre 
(  ) Raramente (  ) Muitas vezes  

PC.3) Com que frequência é possível expor livremente suas ideias durante a execução das 
suas tarefas? 

(  ) Nunca (  ) Algumas vezes (  ) Sempre 
(  ) Raramente (  ) Muitas vezes  

PC.4) Por quem é definido seu plano de trabalho? 

(  ) Por você individualmente (  ) Por você em reunião com a equipe 

(  ) Por seu chefe após consulta à equipe (  ) Não há plano de trabalho 

(  ) Por seu superior (chefe/gerente) individualmente 

(  ) É definido com base em manuais de operação predefinidos 

(  ) É definido com base no plano de profissionais anteriores 

PC.5) Com que frequência suas atividades e funções exigem atualizações nas suas 
competências técnicas e gerenciais? 

(  ) Nunca (  ) Algumas vezes (  ) Sempre 
(  ) Raramente (  ) Muitas vezes  

PC.6) Nos últimos 12 meses, você participou de algum tipo de treinamento com objetivo de 
melhorar/atualizar suas competências técnicas/gerenciais?  

(  ) Sim, financiada por mim (  ) Não  
(  ) Sim, financiada pelo empregador   

 

RELACIONAMENTO COM A GERÊNCIA 

RG.1) Com que frequência você é consultado sobre mudanças na organização do trabalho 
e/ou nas suas condições de trabalho?  

(  ) Nunca (  ) Algumas vezes (  ) Sempre 
(  ) Raramente (  ) Muitas vezes  
 
 

RG.2) Com que frequência você é submetido à avaliações acerca do desempenho de suas 
funções?  

(  ) Nunca (  ) Algumas vezes (  ) Sempre 
(  ) Raramente (  ) Muitas vezes  

RG.3) Você tem abertura para argumentar com seu gerente sobre problemas relacionados ao 
trabalho?  

(  ) Sim (  ) Não  

RG.4) Dentre as situações abaixo, quais já se sentiu exposto em seu ambiente de trabalho? 

(  ) Pressão por decisões/resultados rápidos 

(  ) Falta de materiais/equipamentos necessários para realização de suas tarefas 

(  ) Exigências desproporcionais às suas atribuições 

(  ) Exigências conflitantes com seus princípios e valores éticos/profissionais 

(  ) Sobrecarga de tarefas 

RG.5) Dentre as situações abaixo, quais as que você já se viu sujeito? 

(  ) Agressões verbais (  ) Ameaças de violência (física e/ou psicológica)  
(  ) Assédio moral (  ) Discriminação de gênero  
(  ) Intimidação (  ) Discriminação ligado à idade  
(  ) Perseguição (  ) Discriminação ligada à questão racial  
(  ) Violência física (  ) Discriminação ligada à classe social  
(  ) Violência psicológica (  ) Discriminação ligada à sua profissão  
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O Sr.(ª) está sendo convidado (a), na qualidade de entrevistado 

voluntário, a participar da pesquisa “Reestruturação produtiva e capitalismo 

flexível: os rebatimentos na atuação profissional no Centro Municipal de 

Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho de Rio das Ostras”, que tem o 

intuito de subsidiar as discussões de um trabalho de monografia do curso de 

Serviço Social, na Universidade Federal Fluminense. Esta pesquisa será 

realizada pela discente Rebeca Silva Oliveira, matrícula 11164028, sob 

orientação do Prof. João Claudino Tavares.  

A pesquisa tem por objetivo mapear as condições empregatícias de 

diversos trabalhadores do Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho. 

Para isso, propõe-se dar visibilidade efetiva ao trabalho realizado por esses 

profissionais, procurando compreender a organização do trabalho, as 

condições físicas e estruturais do ambiente empregador, a dinâmica das 

relações profissionais, as vivências de prazer e sofrimento relacionados ao 

trabalho. 

Para que tais objetivos sejam alcançados, será realizada uma entrevista 

individual com auxílio de um questionário estruturado, com perguntas fechadas, 

onde você será convidado (a) a responder questões acerca do seu trabalho. 

Todos os dados serão totalmente confidenciais. Não será feita identificação dos 

respondentes, o nome será omitido. Não haverá nenhum encargo financeiro 

relacionado à contribuição para a pesquisa, ou seja, você não pagará, nem 

receberá nenhuma quantia em dinheiro pela participação na pesquisa. Você 

tem o direito de desistir da entrevista a qualquer tempo, assim como, poderá ter 

acesso aos resultados da mesma se assim desejar. 

Sua participação é de suma importância, visto que os conhecimentos 

adquiridos através desta pesquisa podem contribuir para uma maior 

compreensão do tema, além fomentar melhoria nas condições do trabalho. 

Para qualquer outro esclarecimento que se faça necessário, você poderá entrar 

em contato com a pesquisadora Rebeca Silva Oliveira pelo e-mail: 

rebeca.oliiveira@hotmail.com ou com o orientador do trabalho de conclusão de 

curso, Prof. João Claudino, pelo e-mail: jclaudinot@yahoo.com.br.  

Agradeço desde já. 

 

mailto:rebeca.oliiveira@hotmail.com
mailto:jclaudinot@yahoo.com.br


67 
 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

 

Eu,_____________________________________________________________

_____, declaro ter sido informado (a) sobre os objetivos e condições de 

participação da pesquisa “Capitalismo flexível e contrato de trabalho: Os 

rebatimentos na empregabilidade no Centro Municipal de Reabilitação de 

Rio das Ostras” e concordo em participar, como voluntário (a), da pesquisa 

acima descrita. 

 

 

_________________________                       ___________________________  

       Rebeca Silva Oliveira                                                Entrevistado (a)                            
             Pesquisadora                                                 
 

 

 

Rio das Ostras, _____ de __________ de ______. 

 

 

 


