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RESUMO 
 
Este trabalho discute aspectos relativos ao desenvolvimento do 
processo de trabalho na sociedade capitalista. A partir de uma 
análise da literatura, investiga as transformações das relações 
de trabalho estabelecidas no modo capitalista de produção, 
ocorridas principalmente com a expansão do capitalismo 
industrial do século XX. Esta discussão visa contribuir para a 
compreensão da complexidade das relações estabelecidas no 
âmbito dos processos capitalistas de produção, bem como 
suas repercussões na atualidade. 
 
Palavras-chave: Trabalho. Produção capitalista. 
Transformações.  
 
 
ABSTRACT 
 
This paper discusses the development aspects of the work 
process in capitalist society. From an analysis of the literature, 
investigates the transformations of labor relations established in 
the capitalist mode of production, mainly occurred with the 
expansion of industrial capitalism of the twentieth century. This 
discussion aims to contribute to the understanding of the 
complex relationships established within the capitalist 
production process, and its impact today. 
  
Keywords: Work. Capitalist production. Transformations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise dos principais aspectos que 

envolvem o desenvolvimento do processo de trabalho na sociedade capitalista, buscando 

apresentar uma análise acerca da transformação nas relações de trabalho estabelecidas 

mediante o modo capitalista de produção, ocorridas principalmente com a expansão do 

capitalismo industrial do século XX, quando este se consolida e se torna predominante. 

As análises aqui apresentadas estão fundamentadas em uma concepção 

dialética, apoiadas nas categorias discutidas principalmente por autores como Braverman 

(1977) e pelo próprio Marx (1996). Entende-se que o estudo desta temática é essencial para 

a compreensão da complexidade das relações estabelecidas no âmbito dos processos 

capitalistas de produção, bem como para a percepção de como a busca pela expansão do 

capital foi capaz de provocar mudanças profundas e duradouras nas formas de trabalhar, 

nos instrumentos de trabalho, nas relações de trabalho e de produção que passam a se 

constituir com a consolidação do capitalismo industrial. 

A Revolução Industrial provocou um enorme impacto sobre a estrutura da 

sociedade e no desenvolvimento do processo de trabalho. Houve a concentração dos 

trabalhadores em fábricas, transformando radicalmente o caráter do trabalho: de um lado 

estavam o capital e os meios de produção, representados pelas instalações, máquinas, 

matéria-prima; e do outro, o trabalho, por meio do qual os operários passaram a receber um 

salário dos donos do capital e dos meios de produção. Outro ponto importante refere-se à 

mudança desenvolvida a partir de então no próprio processo de organização do trabalho, 

que passou a ser exercido não mais pelo trabalhador, mas pela gerência.  

Os seres humanos sempre consideraram o trabalho como uma parte importante 

de suas vidas por estar diretamente relacionado à sua sobrevivência, gerando 

conhecimentos, riquezas materiais, satisfação pessoal e desenvolvimento econômico. 

Assim, ao longo da história humana podemos observar mudanças nas formas dos homens 

se relacionarem ente si, a partir dos diferentes modos de produção desenvolvidos pelas 

diversas sociedades. Essas relações sempre foram conflituosas, mesmo se tratando das 

sociedades primitivas, diferenciando-se apenas nos focos dos conflitos e na maneira como 

ocorrem. 

Trata-se, portanto, de relacionar as mudanças ocorridas a partir das novas 

relações de trabalho estabelecidas com a expansão do capitalismo industrial e os principais 

dilemas do mundo do trabalho na contemporaneidade, onde o capitalismo continua fazendo 

uso de diversas estratégias para atingir seus interesses. Na sociedade atual, embora a força 



 

 

                  

de trabalho ainda seja essencial, a geração de novos empregos não é uma prioridade do 

ponto de vista das necessidades humanas. Os modernos sistemas de produção esforçam-

se em utilizar mais recursos tecnológicos e menos pessoas e incentivar o consumo, gerando 

populações de desempregados e subempregados, trabalhadores privados de vida pessoal, 

familiar e demais instâncias da vida social, devido suas condições de trabalho e 

remuneração.  

Para entender melhor a profundidade das mudanças ocorridas com a expansão 

do capitalismo industrial no século XX e suas consequências, faz-se necessário refletir 

sobre o que é trabalho e o que ele representa na vida humana.  

 

 

2 O TRABALHO COMO ELEMENTO CONSTRUTOR E TRANSFORMADOR  DA 

SOCIEDADE 

 

 

Todas as formas de vida retiram da natureza os recursos necessários a sua 

sobrevivência e, para tal, desempenham algum tipo de atividade. No entanto, a simples 

retirada desses materiais não caracteriza trabalho, visto que este pressupõe a alteração do 

estado natural das coisas. Assim, conforme a necessidade, utiliza-se ideias, técnicas e 

ferramentas para transformar os recursos naturais de forma que atendam a fins específicos.  

Com fundamento em Braverman (1977), é possível constatar que algumas 

espécies partilham com o homem a capacidade de atuar sobre a natureza e transformar 

recursos de acordo com suas necessidades de preservação e subsistência, como é o caso 

da aranha, a abelha, dentre outras. Porém, o trabalho é entendido como uma atividade 

exclusivamente humana, uma vez que os animais agem institivamente, seguindo padrões 

fixos de acordo com suas predisposições genéticas. A espécie humana, por sua vez, é 

dotada da capacidade de pensar, manipular símbolos, de antever o resultado de uma tarefa 

ainda não executada, processo que é chamado de pensamento conceptual. Esse 

pensamento permite ao homem realizar atividades de forma consciente a partir de um 

propósito, ou até mesmo projetá-las e delegar suas execuções a outros indivíduos.  

Com base no exposto podemos afirmar que através da manipulação de 

símbolos, como a linguagem, os conhecimentos que surgem dessas relações podem ser 

armazenados e passados de geração em geração, resultando desses processos a cultura 

humana. “O trabalho que ultrapassa a mera atividade instintiva é assim a força que criou a 

espécie humana e a força pela qual a humanidade criou o mundo como o conhecemos”. 

(BRAVERMAN, 1977, p. 53) 



 

 

                  

Todas as organizações sociais existentes hoje, ocupando diferentes espaços, 

são resultantes do trabalho de várias gerações, construídas com base nas relações sociais 

que produziram conhecimentos e valores historicamente compartilhados. A inserção social 

do indivíduo e sua participação no universo produtivo e transformador da humanidade 

através do trabalho destaca-se nas considerações de Kruppa (2005), que percebe esta 

atividade como uma ação criativa, construtiva, mantenedora e transformadora de todas as 

dimensões da cultura humana, tornando-se condição básica para o exercício da cidadania, 

uma vez que cria os modos e as condições do "bem viver". 

Na evolução alcançada pela humanidade, no progresso da sua ação sobre a 

natureza, evidencia-se a propensão do homem em aprimorar seus próprios processos de 

criação e produção, à medida que busca formas de melhorar seu trabalho, tirando maior 

proveito dos recursos empregados e ampliando a utilidade dos seus produtos. 

Distante das concepções de trabalho como atividade inerente à vida humana, 

carregada de sentido e expectativas, a visão capitalista compreende a força de trabalho, que 

é a capacidade que cada indivíduo possui de executá-lo, como parte do processo de 

produção, podendo ser comprada e vendida de acordo com as condições de oferta e 

procura ditadas pelo mercado, que estão sempre em conformidade com os interesses do 

capital. 

A capacidade de trabalho do homem vai além de suas necessidades de 

consumo, sendo que, quanto maior a evolução das técnicas e processos, maior a 

capacidade de produção de trabalho excedente, para o qual se converte todo esforço de 

ampliação por parte do capitalista. Neste sentido, ao comprar força de trabalho, o 

capitalista/empregador empreende formas de tirar o máximo proveito desta, visando ampliar 

a produção do excedente e, consequentemente, obter mais lucro. Nos termos de Marx 

(1996), trata-se de extração de mais-valia, que é a parte do valor total da mercadoria em 

que se incorpora o sobretrabalho, ou trabalho excedente, pelo qual o trabalhador não foi 

remunerado, pois é o tempo que ele trabalhou além do necessário para cobrir seus meios 

de subsistência e que recebe como salário. A produção de mais-valia, que na prática 

representa o lucro, é a base de todo sistema capitalista de produção.  

 

 

3 A GERÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DOS TRABALHADORES E DO 

PROCESSO DE PRODUÇÃO 

 

 



 

 

                  

Esta dinâmica de intensificação da exploração do trabalho pelo capitalista, levou 

à necessidade de criar estratégias gerenciais de controle dos trabalhadores. As pequenas 

unidades nas quais os trabalhadores se organizavam, mantendo sob seu controle o 

processo de produção, vão sendo substituídas pelos galpões das fábricas com o advento do 

capitalismo industrial. Artesãos, trabalhadores autônomos, diaristas, passam a se aglomerar 

gradativamente nos galpões do capitalista, onde este empreende formas de promover à 

adaptação dos trabalhadores as novas condições de trabalho, tendo a gerência como 

instrumento de controle tanto dos trabalhadores como do processo de produção. 

O sistema de produção domiciliar, que permitia aos trabalhadores o controle do 

processo produtivo e a comercialização do produto, preservando suas tradições, diverge 

completamente da situação da fábrica. Como afirma Gorz (2003), o trabalho como elemento 

criador perde sua existência quando o trabalhador torna-se assalariado, tal como o 

conhecemos e  a  racionalização econômica capitalista exige que este adentre ao processo 

produtivo despojado de sua personalidade, de sua singularidade e de seus desejos próprios, 

como mera força de trabalho, intercambiável e comparável a qualquer outro trabalhador, 

servindo a finalidades que lhe são estranhas e indiferentes. 

Braverman (1977) explicita que essa nova forma de se organizar e de 

administrar possibilitou ao capitalista impor o ritmo de trabalho desejado por ele a seus 

trabalhadores, evitando ao máximo as interrupções com o objetivo de estender a jornada e 

obter mais produção excedente. Observa-se também como estratégia para cumprimento de 

metas, a contratação de mão de obra barata, as subcontratações, onde gerentes, 

supervisores e outros chefes de setores passam a utilizar o trabalho de mulheres e crianças, 

buscando sempre o baixo custo da produção. 

No contexto das relações sociais que se estabelecem no processo produtivo, no 

qual quem executa o trabalho passa a condição de explorado, desenvolvem-se os 

antagonismos que determinam a função essencial da gerência: minar a resistência dos 

trabalhadores a sua própria condição de explorados, utilizando-se de métodos eficazes de 

controle físico e ideológico. 

Outra mudança introduzida que merece destaque é a substituição do pagamento 

de salário por tempo de trabalho pelo pagamento por unidade produzida, uma forma de 

persuadir o trabalhador a produzir mais para melhorar sua remuneração, tornando-o, como 

descreve Braverman (1977), um cúmplice voluntário de sua própria exploração. 

 

 

4 A DIVISÃO DO TRABALHO, A SIMPLIFICAÇÃO DAS TAREFAS E O CONTROLE DO 

TEMPO: ESTRATÉGIAS PARA EXTRAÇÃO DE MAIS-VALIA 



 

 

                  

 

 

Braverman (1977) define a divisão do trabalho como o princípio fundamental da 

organização capitalista industrial. Faz-se necessário, no entanto, fazer uma diferenciação 

entre a divisão social do trabalho ocorrida ao longo da história e a divisão pormenorizada 

realizada no modo de produção capitalista. Na divisão social do trabalho, ocorre a 

distribuição de tarefas, ofícios e especialidades entre os indivíduos, tomando por base o que 

é mais apropriado para certo modo de produção, para cada sexo e idades. Já na divisão 

pormenorizada, o trabalhador perde o controle do processo de produção, realizando apenas 

uma mínima parte dele repetitivamente, de modo a gerar as seguintes situações destacadas 

pelo autor: 

 

Enquanto a divisão social do trabalho subdivide a sociedade, a divisão parcelada do 
trabalho subdivide o homem, e enquanto a subdivisão da sociedade pode fortalecer 
o indivíduo e a espécie, a subdivisão do indivíduo, quando efetuada com 
menosprezo das capacidades e necessidades humanas, é um crime contra a 
pessoa e contra a humanidade. (BRAVERMAN, 1977, p. 72)  

 

Na sua vivência em sociedade, o homem aprendeu que a divisão do trabalho em 

seus elementos constituintes, separando um processo em partes, traz benefícios como o 

aumento da destreza, economia de tempo e a possibilidade de utilizar recursos tecnológicos 

para facilitar a execução de algumas partes do processo. Nesse sentido, a divisão do 

processo em etapas era comum e atendia as necessidades do trabalhador, que parte a 

parte, dominava e realizava todo o processo produtivo, desde sua concepção até sua 

conclusão. 

A grande mudança acontece quando ocorre a separação entre concepção e 

execução e as etapas do processo produtivo, pormenorizadas e simplificadas ao máximo, 

são atribuídas a diferentes trabalhadores. Realizando a mesma tarefa de forma mecânica e 

repetitiva, o trabalhador perde de vista a totalidade do processo de produção, a identidade 

com o produto do seu trabalho e a possibilidade de analisar e aprimorar seus 

conhecimentos e técnicas com base no seu próprio pensamento.  

Por outro lado, para o capitalista, esse processo representa uma considerável 

economia de tempo na etapa final de produção, maior possibilidade de controle gerencial, 

mais excedente, mais lucro, visto que “dividir os ofícios barateia suas partes individuais, 

numa sociedade baseada na compra e venda da força de trabalho” (BRAVERMAN, 1977, p. 

77). Isto significa que a força de trabalho de um indivíduo que domina um processo inteiro 

de produção vale bem mais que a daquele que só é capaz de realizar uma pequena parte 

do processo. Portanto, é de interesse do capital que o conhecimento e a instrução sejam 



 

 

                  

reservados a poucos, que devem pensar e organizar os processos, distanciando-os das 

massas que executam as tarefas mais simples. 

O período que compreende o final do século XIX e se estende pelo século XX é 

marcado pelas profundas transformações tecnológicas e científicas que afetaram o mundo 

do trabalho, em especial, pela introdução dos sistemas de organização taylorista, fordista e 

toyotista. Na descrição de Pinto (2013), Frederick Winslow Taylor (1856-1915) inaugurou a 

administração científica, organizando e difundindo um sistema baseado na especialização 

extrema de todas as funções e atividades exercidas pelos trabalhadores. A principal 

preocupação de Taylor era retirar dos trabalhadores a proteção que davam aos seus 

conhecimentos e a seu próprio tempo de trabalho, em um contexto de expansão do 

emprego de máquinas em substituição à atividade humana no processo de produção. Com 

isso, adotou como método a divisão de processos em tarefas simplificadas, em que a 

duração dos movimentos era medida por um cronômetro e a gerência científica estava 

sempre em busca da “quantidade ideal” de tempo a ser gasto pelo trabalhador para executar 

suas tarefas diárias. O controle do ritmo de trabalho e sua intensificação possibilitavam, na 

ótica de Taylor, ampliar a extração de mais-valia dos trabalhadores e, por outro lado, a 

simplificação das tarefas permitia empregar pessoas com pouca instrução que pudessem 

ser rapidamente treinadas para exercer funções predefinidas e estáticas. 

O sistema de Henry Ford (1862-1947), por sua vez, objetivou a produção em 

massa de produtos padronizados, fabricados em uma escala que permitisse um custo mais 

baixo e, assim, incentivasse o consumo amplo. Essa elevação do consumo permitiria cobrir 

os custos de produção e proporcionaria mais lucros para a empresa. Para Antunes (2000), o  

padrão produtivo estruturado a partir de então e que se expandiu para os processos 

industriais dos países capitalistas caracterizou-se pela junção da produção em série fordista 

com o cronômetro taylorista, onde a dimensão intelectual do trabalhador operário foi 

suprimida e transferida para a gerência científica. Para o autor, a fusão entre os dois 

sistemas representou “a forma mais avançada da racionalização capitalista do processo de 

trabalho ao longo de várias décadas do século XX” (ANTUNES, 2000, p. 38). Esse equilíbrio 

da articulação taylorismo/fordismo manteve-se até sofrer os impactos advindos de 

transformações de várias ordens, ocorridas principalmente no início da década de 70, 

quando o capitalismo passa por uma crise estrutural.  

 

 

5 A REESTRUTURAÇÃO DO CAPITAL E SUAS REPERCUSSÕES NO MUNDO DO 

TRABALHO 

 



 

 

                  

 

A relação capital e trabalho é permeada de lutas e antagonismos que, aliados a 

outros fatores, geram crises que levam o capital a buscar formas de reestruturar e recuperar 

seu ciclo produtivo. O padrão instaurado a partir da fusão taylorismo/fordismo tornou-se 

insustentável, dando lugar a uma estruturação produtiva mais flexível, com novas formas de 

acumulação resultantes da reação do capital à crise estrutural ocorrida na década de 70. 

Para Antunes (2000), os traços constitutivos mais gerais do sistema anterior são mantidos, 

mas englobam-se elementos distintos na busca da intensificação do trabalho, que se 

fundamenta em um padrão produtivo organizacional e tecnologicamente avançado, onde 

observa-se o uso de técnicas de gestão características da fase informacional, com ampla 

utilização de computadores no processo produtivo e nos serviços.  

Nesse contexto, ganha repercussão o modelo industrial japonês denominado 

toyotismo. Fundamentado principalmente na produção de pequenas quantidades de um 

número diversificado de produtos, de acordo com as demandas do mercado consumidor, 

baseou-se também no trabalho em equipes com múltiplas funções, na operação simultânea 

de várias máquinas pelo mesmo trabalhador, dentre outras características que diferem dos 

modelos anteriores.  

Ainda na análise de Antunes (2000), este modelo utilizou-se de novas técnicas 

de gestão da força de trabalho, do trabalho em equipe, induzindo os trabalhadores a uma 

participação manipulada que conservou, na essência, as condições do trabalho alienado. 

Para o autor, trata-se de um processo de organização que tem como objetivo real 

intensificar as condições de exploração da força de trabalho, buscando eliminar o trabalho 

improdutivo, que não cria valor.  

A qualidade total, o trabalhador produtivo, a empresa enxuta são conceitos 

surgidos com a acumulação flexível que perduram até os dias atuais, onde a força de uma 

empresa é medida pela sua capacidade de elevar a produtividade utilizando menos força de 

trabalho. A qualidade total, amplamente difundida na atualidade, está atrelada a redução do 

tempo útil dos produtos, gerando a necessidade de substituição e consequentemente de 

mais produção, alimentando assim o ciclo do capital. Essa lógica de mercado não considera 

as graves consequências da degradação do trabalho humano e do meio ambiente, uma vez 

que seus esforços estão voltados para o crescimento do ciclo produtivo e expansão do 

capital.  

Atualmente, vemos as transformações tecnológicas dominarem o mundo do 

trabalho, a concorrência capitalista se estendeu a níveis globais e cresce a exploração das 

capacidades humanas de forma degradante, em prol de uma acumulação desigual de 

riquezas. Aumenta também a insegurança decorrente da instabilidade nos setores 



 

 

                  

produtivos, que geram instabilidades nos empregos e consequências psicológicas para os 

trabalhadores. Pinto (2013) aponta para o processo de homogeneização do sistema 

capitalista a nível mundial, que vem se construindo nos últimos 30 anos, onde as relações 

políticas e econômicas comprometem a autonomia dos países periféricos, que tem seu 

poder de decisão atrelado aos países centrais, por meio de acordos com organismos 

financeiros multilaterais que interferem diretamente nas questões relativas a políticas de 

emprego e renda, educação e outras de atendimento prioritário à população.  

A ampliação das riquezas a nível mundial contrasta fortemente com o 

crescimento da miséria, consequência da concentração do seu acesso nas mãos de 

minorias em detrimento das grandes massas de trabalhadores que a produzem. Conforme 

relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2013), o número de 

desempregados no mundo aumentou em 4,2 milhões em 2012, atingindo 197 milhões de 

pessoas, de acordo com as Tendências Mundiais de Emprego 2013. Em um contexto de 

desemprego crescente, um grande contingente de trabalhadores se submete a exercer 

tarefas inadequadas as suas aptidões físicas e mentais, o que faz aumentar os índices de 

acidentes de trabalho e desenvolvimento de doenças físicas e psíquicas decorrentes do 

estresse gerado por essas atividades.  

Na base de todas essas questões está, no entendimento de Pinto (2013, p. 12)), 

“a forma como estão organizadas, nas sociedades atuais, as atividades do trabalho humano, 

sua divisão técnica e política entre as classes sociais e, por fim, a distribuição dos 

resultados entre empregadores e empregados”. Pela complexidade dos seus elementos 

constitutivos, esta discussão requer um aprofundamento que não caberia nos limites desse 

texto. No entanto, buscamos analisar, a partir de um contexto histórico, pontos fundamentais 

para a compreensão de como se desdobraram as relações entre capital e trabalho que 

culminaram na atual organização do sistema capitalista de produção e suas repercussões 

no mundo moderno. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 

Diante das mudanças nas relações de trabalho introduzidas pelo modo de 

produção capitalista, em especial o capitalismo industrial do século XX, conclui-se que 

muitas delas se perpetuaram, se aprimoraram, permeando as relações que se estruturam 

atualmente. As terceirizações e o subemprego são realidades cada vez mais presentes em 

nossa sociedade, onde as precárias condições de vida e a falta de qualificação obrigam 



 

 

                  

milhares de trabalhadores a se submeterem a condições degradantes, até desumanas de 

trabalho, tornando-se facilmente exploráveis pelos interesses capitalistas, que ainda se 

utiliza do controle sistemático e minucioso da gerência. 

A fragmentação do trabalho, que tirou das mãos do trabalhador o controle do 

processo produtivo, levou-o a uma progressiva perda de identidade em relação aos ofícios e 

profissões que estavam associados a indivíduos, famílias e comunidades inteiras, tornando-

o incapaz de dominar um processo completo de produção e, consequentemente, de 

reconhecer-se no produto do seu trabalho. 

Percebe-se que as evoluções em termos de legislação trabalhista e as 

organizações sindicais surgidas a partir das acirradas lutas de classe que despontaram 

neste percurso, não dão conta de proteger o trabalhador das jornadas exaustivas, das 

condições precárias, da fragilização das relações interpessoais estabelecidas no ambiente 

de trabalho, expondo-o a um processo que o desconsidera enquanto pessoa e passa a vê-lo 

como recurso.  

É essencial pensarmos no trabalho como atividade que dá sentido a vida 

humana e que, sendo exercida por homens, faz-se necessário considerá-los na sua 

complexidade e integridade, como seres dotados de inteligência, expectativas e sonhos. O 

trabalho, além de condições de sobrevivência, deve representar prazer, realização pessoal e 

dignidade ao homem, aspectos que historicamente as artimanhas capitalistas têm lhe tirado. 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do 
trabalho. São Paulo: Boitempo, 2000. 
 
 
BRAVERMAN, Harry. Trabalho e Capital Monopolista: a degradação do trabalho no 
século XX. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1977. 
 

 
GORZ, André. Metamorfoses do Trabalho: crítica da Razão Econômica. Tradução de Ana 
Montoia. São Paulo: Annablume, 2003. 

 
 

KRUPPA, Sonia Maria Portella. Educação e trabalho na perspectiva dos sujeitos sociais. 
Série Educação e o mundo do trabalho. Boletim Salto para o Futuro, n. 17, set. 2005. 
 
 
MARX, Karl. O capital. Volume I. Tradução de Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. São 
Paulo: Nova Cultural. 1996. (Coleção Os economistas) 
 



 

 

                  

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. Global employment trends 
2013: recovering from a second jobs dip. Geneva: ILO, 2013. Disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/tendenciasmundiasdeemprego
13completo_974.pdf>. Acesso em: 08 mar. 2015. 

 
PINTO, Geraldo Augusto. A organização do trabalho no século XX: taylorismo, fordismo 
e toyotismo. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013. 
 
 


