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RESUMO 
O presente artigo objetiva discutir as principais  ideias sobre a  intensificação do trabalho, a  luz da teoria 
marxista, analisando a relação entre educação e  trabalho, no processo de acumulação e reprodução do 
capital. Para tanto, nos apoiaremos nas teorias de Marx, Dal Rosso  (2008),  Alves  (2011),  Frigotto  (1995,  
2006),  Meszáros  (2008),  Harvey  (1992). Sabemos que novos cenários vêm se definindo, em um mundo 
globalizado,  com  o  capitalismo mundial  integrado,  produção  de  novas  tecnologias  com  trabalhadores 
flexíveis e polivalentes, além de uma crise estrutural que passa o capitalismo. Frigotto (1995) afirma que o 
modo de produção    capitalista   busca    a   maximização   de    acumulação    do    capital,   possuindo    leis 
necessárias à sua acumulação, concentração e a centralização. Entretanto, este sistema  tem momentos  
de   colapsos,   que    são   definidos   como   crise   por   conta   das    suas   próprias contradições. As crises 
inerentes  ao  sistema  capitalista  provocam  uma  reestruturação  de  sua  base  produtiva,  para  que  possa 
assim  responder  as  dificuldades  nas  três  dimensões  fundamentais  do  capital:  produção,  consumo  e 
circulação/distribuição/ realização (MÉSZÁROS,  2011).  Analisamos  as  mudanças  ou  continuidades  na  
base   produtiva   do  sistema  capitalista  através da  teoria de Harvey  (1992) que  apresenta os  aspectos 
centrais da base produtiva  taylorista, que contribuiu para a  reprodução do capital, mas de acordo com 
suas  limitações,  em  determinado  momento  do    desenvolvimento  econômico,  não  podendo  mais 
responder as necessidades do capital entra  em colapso e aparece um novo preceito de desenvolvimento, 
o toyotismo, o qual o autor denomina de economia flexível do capital. De acordo com Harvey (1992) em 
ambas o  trabalhador se sobrecarrega no  trabalho, para garantir a  reprodução e acumulação do capital. 
Dal Rosso (2008) defende a tese de que qualquer trabalho que seja, de qualquer campo, de qualquer área, 
é passível de intensificação, uma vez que todos os trabalhos, em maior ou em menor grau, estão expostos 
a essa condição, baseado nesta teoria, que abordaremos sobre o trabalho. Um os aspecto levantado pelo 
autor  sobre o processo da  intensificação do  trabalho diz  respeito  ao  trabalho  “poroso” que  seria uma 
atividade  intercalada  por  momentos  de  não  trabalho,  no  qual  o  trabalhador  não  produzirá  valor. 
Considerada como parte integrante de qualquer trabalho, a intensidade do trabalho, bem como a análise 
de como ocorre o seu processo, está na exigência do gasto de energia física,  intelectual e psíquica, quer 
seja  em  parte  quer  seja  em  conjunto,  individual  ou  coletiva,  em  maior  ou  em  menor  grau.  Nesta 
perspectiva, no cenário educacional, os organismos internacionais como o Banco Mundial, a OCDE dentre 
outros, estabelecem políticas para  serem  implementadas no Brasil,  contribuindo  com a  sustentação do 
sistema capitalista. Entretanto, ao nos apoiarmos em Frigotto (2006) e Mészáros (2008), é necessário criar 
mecanismo para romper com esta lógica da educação voltada para o mercado de trabalho, considerando 
a Teoria do Capital Humano, e construir uma educação emancipatória que atenda os interesses da classe 
trabalhadora. 
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O presente artigo objetiva discutir as principais ideias sobre a intensificação do 

trabalho, a luz da teoria marxista, analisando a relação entre educação e trabalho, no processo 
de acumulação e reprodução do capital. Para tanto, nos apoiaremos nas teorias de Marx, Dal 
Rosso  (2008),  Alves  (2011),  Frigotto  (1995,  2006),  Meszáros  (2008),  Harvey  (1992). 
Sabemos que novos cenários vêm se definindo, em um mundo globalizado, com o capitalismo 
mundial integrado, produção de novas tecnologias com trabalhadores flexíveis e polivalentes, 
além de uma crise estrutural que passa o capitalismo. Frigotto (1995) afirma que o modo de 
produção  capitalista  busca  a  maximização  de  acumulação  do  capital,  possuindo  leis 
necessárias à sua acumulação, concentração e a centralização. Entretanto, este sistema tem 
momentos  de  colapsos,  que  são  definidos  como  crise  por  conta  das  suas  próprias 
contradições. As crises inerentes ao sistema capitalista provocam uma reestruturação de sua 
base produtiva, para que possa assim responder as dificuldades nas três dimensões 
fundamentais do capital: produção, consumo e circulação/distribuição/ realização 
(MÉSZÁROS,  2011).  Analisamos  as  mudanças  ou  continuidades  na  base  produtiva  do 
sistema capitalista através da teoria de Harvey (1992) que apresenta os aspectos centrais da 
base produtiva taylorista, que contribuiu para a reprodução do capital, mas de acordo com 
suas limitações, em determinado momento do  desenvolvimento econômico, não podendo 
mais responder as necessidades do capital entra  em colapso e aparece um novo preceito de 
desenvolvimento, o toyotismo, o qual o autor denomina de economia flexível do capital. De 
acordo com Harvey (1992) em ambas o trabalhador se sobrecarrega no trabalho, para garantir 
a reprodução e acumulação do capital. Dal Rosso (2008) defende a tese de que qualquer 
trabalho que seja, de qualquer campo, de qualquer área, é passível de intensificação, uma vez 
que todos os trabalhos, em maior ou em menor grau, estão expostos a essa condição, baseado 
nesta teoria, que abordaremos sobre o trabalho. Um os aspecto levantado pelo autor sobre o 
processo da intensificação do trabalho diz respeito ao trabalho “poroso” que seria uma 
atividade intercalada por momentos de não trabalho, no qual o trabalhador não produzirá 
valor. Considerada como parte integrante de qualquer trabalho, a intensidade do trabalho, bem 
como a análise de como ocorre o seu processo, está na exigência do gasto de energia física, 
intelectual e psíquica, quer seja em parte quer seja em conjunto, individual ou coletiva, em 
maior ou em menor grau. Nesta perspectiva, no cenário educacional, os organismos 
internacionais como o Banco Mundial, a OCDE dentre outros, estabelecem políticas para 
serem implementadas no Brasil, contribuindo com a sustentação do sistema capitalista. 
Entretanto, ao nos apoiarmos em Frigotto (2006) e Mészáros (2008), é necessário criar 
mecanismo para romper com esta lógica da educação voltada para o mercado de trabalho, 
considerando a Teoria do Capital Humano, e construir uma educação emancipatória que 
atenda os interesses da classe trabalhadora. 
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A REESTRUTURAÇÃO DA BASE PRODUTIVA CAPITALISTA E A EDUCAÇÃO 
 
 

1.  Introdução: 
 
 

Ao nos referirmos acerca das bases produtivas no sistema capitalista a partir do 

fordismo, taylorismo e o toyotismo, faz-se necessário também discutirmos sobre como se dá o 

trabalho em cada um desses sistemas de linha de produção, levando-se em consideração as 

peculiaridades do tempo de produção no trabalho para cada um dos seus idealizadores e como 

é posto em prática nas fábricas. Veremos, ainda, quais impactos causarão tanto na 

reestruturação produtiva, como também as implicações para a classe trabalhadora. 

 
Ao abordarmos sobre a intensificação do trabalho e dos trabalhadores, a intenção é 

ampliarmos nossa reflexão acerca do que se compreende a partir e cada ponto de vista, 

analisando vários perfis. Como? Averiguando a partir do desgaste físico, mental, além do 

empenho dos aspectos físicos, psíquicos e sociais, e, ainda, a convivência social deste 

trabalhador. Fica-nos claro, de que o trabalhador deve resistir a essa intensificação opondo-se 

através das lutas contra o empregador. 

 
Ainda,   haverá   a   necessidade   de   caracterizarmos,   tanto   do   que   se   refere   a 

produtividade, quanto a intensificação do trabalho, assim como da materialidade e a 

imaterialidade, além de como se deu/como ocorreu a intensificação do trabalho durante o 

processo da revolução industrial. 

 
A reestruturação da base produtiva do sistema capitalista se dá em torno das crises que 

lhes são inerentes, por não atender mais as necessidades para a reprodução do capital. O 

Estado, assume papel primordial no processo da reprodução e acumulação capitalista, que 

através de seus aparelhos dará sustentação a ideologia dominante, no caso da educação a 

implantação de reformas que determinarão as políticas educacionais a serviço do mercado 

internacional. 

 
Porém,  neste  contexto  histórico,  social,  político  e  econômico  as  contradições 

existentes, trazem outras perspectivas para a classe trabalhadora. A educação nesta dimensão 

ao contrário da formação para o mercado de trabalho, postula uma educação emancipatória, 

voltada para os interesses da classe trabalhadora. 



 

2.  As bases produtivas no sistema capitalista: taylorismo, fordismo e toyotismo 
 
 

Ao  analisar  a  construção  histórica  da  intensidade  do  trabalho  Dal  Rosso  (2008) 

percorre o caminho das revoluções industriais e das bases produtivas do taylorismo, fordismo 

e toyotismo, evidenciando aspectos como alongamento da jornada de trabalho, introdução de 

novas tecnologias (máquinas), aquisição de novas habilidades dentre outras, que irão 

influenciar diretamente no aumento da intensidade do trabalho operário. Destaca que a 

intensidade do trabalho não passa despercebida pelos intelectuais das ciências sociais, dos 

economistas e líderes dos movimentos sociais. 

 
Dal Rosso (2008) afirma que durante as revoluções industriais a intensificação do 

trabalho acentua-se ainda mais, não deixando passar-se despercebida. Apoiando-se em Marx e 

sobre suas análises referentes as transformações sociais ocorridas no capitalismo, evidencia 

que para garantir a produção de valor, os operários terão o aumento de sua jornada de trabalho 

aumentada, além de novas exigências para operar equipamentos modernos, garantindo desta 

forma o aumento da produção. A máquina sobrepõe-se ao homem, e este ficará subjugado ao 

seu tempo e ao seu ritmo. 

 
Desse momento em diante, o homem não mais comanda a máquina, é ela que o 
comanda. A introdução de máquinas e equipamentos mais produtivos eleva também 
as exigências sobre o trabalhador em termos de aprendizado, adaptação, ritmo e 
velocidade. Esse maior dispêndio de energia operária é interpretado por Marx como 
uma nova maneira de produzir valor, a saber, a via chamada de mais-valia relativa, 
que ocorre simultaneamente pelo aumento da produtividade do capital fixo e pelo 
aumento da intensidade do trabalho operário. (Dal Rosso, 2008, p. 47) 

 
Neste contexto Dal Rosso (2008) se refere a realidade da Inglaterra com o advento da 

revolução industrial, entretanto essa realidade se faz presente nos Estados Unidos, ao final do 

século XIX e começo do século XX, com os sistemas do taylorismo, fordismo e toyotismo. 

 
O sistema taylorismo, desenvolvido por Frederick Winslow Taylor, proporcionou a 

produção em larga escala, o que diminuirá o tempo poroso significativamente, o qual ele 

designou de “subtrabalho” (trabalho insuficiente, pouco trabalho). Através de seis 

experimentos Taylor comprova sua tese que é possível manter ou aumentar a produtividade 

dentro das mesmas condições técnicas existentes, assim como o mesmo volume de capital 

fixo investido. Neste caso haverá aumento da intensidade através de processos de 

reorganização e não mais de revolução industrial. 

 
A proposta da “administração cientifica do trabalho”, constitui o exemplo mais claro 
de um processo de elevação do grau de intensidade, sem que sejam necessárias 



 

alterações profundas na estrutura tecnológica existente.... As características centrais 
do “método de administração cientifica” proposta por Taylor como a forma de 
aumentar o rendimento do trabalho são mantidas e aprofundadas por meio dos 
controles mecânicos do ritmo e da velocidade do trabalho. (Dal Rosso, 2008, p. 56) 

 
Conforme Dal Rosso (2008) as ideias de Taylor fundamentam-se que haverá maior 

produtividade se houver a eliminação do “subtrabalho”, sendo o mal que afeta o povo 

trabalhador, causando baixa eficiência e baixo rendimento, assim a solução está na 

“administração cientifica”. Em suas teses o aumento da produtividade não está direcionado a 

aquisição de tecnologias, modernização ou equipamentos, por mais que as empresas venham 

adquiri-los  isso  não  garantirá  a  máxima  prosperidade,  isso  só  será  possível  quando  o 

indivíduo atingir seu estado máximo de eficiência, quando ele fornecer o seu maior resultado 

diário. Entretanto, por mais que este sistema tente realizar a produção sem muito custo, isso 

não será possível pois: 

 
É importante observar que “administração cientifica” não consegue ser aplicada sem 
custos, sem a constituição de uma estrutura de planejamento, de supervisão, de 
ensino e de controle das empresas. A formação de uma estrutura burocrática pesada 
solapa em parte os ganhos obtidos pela crescente intensidade do trabalho operário. 
(DAL ROSSO, 2008, p. 61) 

 
Diante deste problema ocorrerá as mudanças necessárias para responder com eficácia a 

dificuldade da reprodução do capital, mediante a modernização do método fordista. Este 

método ocorre entre as décadas de 1920 a 1970, sendo que a crise deste ocorreu por volta dos 

anos de 1968. De acordo com Dal Rosso (2008): 

 
O sistema Taylorista e fordista não supõe mudança tecnológica para aumentar a 
produtividade. Ele atua sobre a organização do trabalho e ai introduz 
transformações... Em síntese, o sistema taylorista-fordista altera a organização do 
trabalho para obter resultados superiores. É, então, um exemplo clássico de 
intensificação por reorganização do trabalho na ausência da revolução tecnológica. 
(p. 62) 

 
Para que fosse eliminado o subtrabalho, tempo desperdiçado no horário de trabalho, 

Ford criou uma espécie de "esteira rolante", onde as peças dos automóveis passavam em 

frente ao trabalhador, este tinha que fazer seu serviço dentro de um curto espaço de tempo, 

com alto índice de controle sobre o trabalhador, isso é muito bem demonstrado no filme de 

Charles Chaplin “Tempos modernos”. 

 
Com a crise que o sistema econômico atravessava, no contexto de baixo crescimento e 

com restrições de demandas, o processo de produção em massa, o taylorismo, não era mais 

adequado. Muitas foram as críticas ao fordismo, dentre elas: o desperdiço, a superprodução, 

os transportes desnecessários, os processos de fabricação, os estoques não vendidos, etc. 



 

Conforme Dal Rosso (2008), neste contexto Taiichi Ohn, desenvolve outro sistema de 

linha de produção, o toyotismo, o qual trouxe adequações ao novo contexto econômico, haja 

visto que com a crise do petróleo, a produção em larga escala não faz parte mais da realidade. 

Ao detectar o trabalhador japonês produzia bem menos que o trabalhador americano, o 

idealizador do sistema toyotismo queria reduzir a zero por cento a parte do trabalho sem 

valor. 

 
O diagnóstico de Ohno e a obsessão pelo objetivo de aumentar a eficiência do 
trabalhador japonês são indicadores da centralidade dessa questão na montagem do 
sistema. Se não fosse resolvido tal “problema”, o sistema não alcançaria o 
desempenho previsto. (Dal Rosso, 2008, p. 64) 

 
Nesse sistema, a otimização do tempo se dará com a elevação do uso de várias 

maquinas simultaneamente por um só operário, o tempo de trabalho morto desaparece. O 

trabalhador não pode ser mais especializado em uma só função, é necessário um outro perfil 

de trabalhador, ele precisa ser polivalente, dominar todo o processo de produção. 

 
A polivalência será um aspecto que irá implicar ainda mais na intensificação do 

trabalho, haja visto que acarretará um esforço além do trabalho, deverá agora se requalificar 

para dar conta da demanda. Dal Rosso (2008) afirma que o mundo contemporâneo é herdeiro 

da diminuição da jornada de trabalho, entretanto com um grau de intensidade do trabalho 

muito maior do que períodos anteriores. 

 
Alves (2011), assim como Dal Rosso (2008), analisa a reestruturação produtiva do 

capital e suas consequências para a classe trabalhadora. Alves (2011) reportando-se ao 

toyotismo, o analisa na perspectiva da extensão do sistema produtivo para além da esfera 

econômica japonesa. Aborda sua apreensão através dos aspetos sociais e ideológicos que 

estão imbricados para o desenvolvimento eficaz de um sistema que possa produzir sem 

desperdiço. 

 
Desta forma, Alves (2011) define o toyotismo como a “ideologia orgânica” do novo 

processo  de  reestruturação  produtiva  do  capital,  diferentemente  da  maioria  dos  analistas 

sociais e sociólogos costumam fazer, o autor o identifica como um conceito mais amplo que 

vai além do “modelo japonês”, mas traduz em “um conceito de apreensão de processos sociais 

(e ideológicos) universais que atinge a produção do capital” (ALVES, 2011, p.44) 



Todo o aparelhamento no campo organizacional do sistema capitalista universal, estão
 

impregnados no que Alves (2011) aponta como “espírito do toyotismo”. Para a eficácia desta

 

 

base produtiva é necessário que haja um envolvimento dos trabalhadores e estes tomem para 

si os princípios norteadores deste sistema, e isso se dá através de várias formas como indução 

do trabalho em equipe, promoções, premiações dentre outros. 

 
Sendo considerado o aspecto da ideologia, o toyotismo mobilizará a subjetividade do 

trabalhador, levando-o ao engajamento moral-intelectual na produção capitalista. Desta forma 

o Alves (2011) se reporta a captura da subjetividade: 

 
O que consideramos cerne essencial do toyotismo é a busca do “engajamento 
estimulado”  do  trabalho,  principalmente  do  trabalhador  central,  o  assalariado 
estável.  É  por  essa  “captura”  da  subjetividade  que  o  operário  ou  empregado 
consegue operar, com eficácia relativa, a série de dispositivos técnicos- 
organizacionais que sustentam a produção fluída e difusa. (Alves, 2011, p.49) 

 
Diante das características da flexibilização e da captura da subjetividade apontadas por 

Alves (2011) faz com que o toyotismo promova uma ruptura no interior de uma continuidade 

plena como ocorreu no fordismo/taylorismo. Podemos então, concluir que a continuidade ou 

ruptura de determinado modo de produção será determinado em momentos de crises do 

sistema capitalista, assegurando, portanto, a reprodução e a acumulação do capital, necessária 

a sua sobrevivência. 
 

 
 
 
 

3.  A intensificação do trabalho e os trabalhadores 
 
 

Dal Rosso (2008) vem apontar discussões acerca da Intensidade do trabalho, da 

produtividade, da materialidade e imaterialidade do trabalho, da indústria e serviços, 

apresentando  a  ideia  dos  Pesquisadores  Robert  Castel,  Michel  Gollac,  Serge  Volkoff  e 

Antoine Valeyre, os quais defendem a tese de que a discussão no que diz respeito a 

intensificação do trabalho, em âmbito mundial, deu-se a partir de 1980. Ressalta sobre as 

análises dos teóricos Adam Smith, David Ricardo e Marx, sendo que este último por sua 

condição de análise percorreu sobre o desenvolvimento da mais valia, proporcionando-lhe 

analisar a exploração capitalista frente a classe trabalhadora, contribuindo para pensar a 

intensidade do trabalho, enquanto na análise dos dois primeiros essa questão não estava 

presente. 

 
Dal Rosso (2008) traz algumas indagações para pensarmos sobre a intensificação do 

trabalho: 



 

 

A  que  fenômeno  do  trabalho  nos  estamos  referindo?  Que  entendemos  por 
intensidade do trabalho? A intensificação é um fenômeno contemporâneo apenas? 
Não houve outros momentos na história do capitalismo durante os quais as 
exigências do trabalho foram aumentadas significativamente? Quais são esses 
grandes momentos de intensificação? Como os autores estudaram através dos 
tempos? Quais as categorias que empregaram para analisa-la? Que perspectivas 
teóricas foram desenvolvidas para explicá-la e quais os seus limites? (p. 19) 

 
Na tentativa de responder a essas perguntas, Dal Rosso (2008) defende a tese de que 

qualquer trabalho que seja, de qualquer campo, de qualquer área, é passível de intensificação, 

uma vez que todos os trabalhos, em maior ou em menor grau, estão expostos a essa condição. 

Conceituando trabalho, Dal Rosso (2008, pág. 20) diz que “O trabalho é a transformação da 

natureza realizada pelos seres humanos empregando para isso meios e instrumentos a seu 

dispor e seguindo um projeto mental”. 

 
Dessa maneira, considerada como parte integrante de qualquer trabalho, a 

intensificação, está na exigência do gasto de energia física, intelectual e psíquica, quer seja em 

parte quer seja em conjunto, individual ou coletiva, em maior ou em menor grau. Além disso, 

a intensidade do trabalho pode ir mais além, como processo individualizado, pois há 

determinados tipos que necessitam em sua gênese da ação e da força coletiva, que pode 

subsidiar, com isso, que o trabalhador tenha relações sociais no trabalho (DAL ROSSO, 2008) 

 
Para analisar intensificação do trabalho são levados em conta alguns elementos como: 

o quanto se gasta de energia física, psíquica e intelectual para a realização do trabalho, bem 

como o uso e comprometimento dos aspectos físicos, psíquicos e sociais do trabalhador, 

também a análise do seu contexto como pessoa humana, as suas relações afetivas, além de 

que, no capitalismo, a análise pode ser estabelecida a partir de se mensurar os resultados da 

produção, pois analisa-se que quanto maior a produção, maior o esforço empreendido pelo 

trabalhador para produzir. Para Dal Rosso (2008): 

 
Chamamos de intensificação os processos de quaisquer naturezas que resultem em 
um maior dispêndio das capacidades físicas, cognitivas e emocionais do trabalhador 
com o objetivo de elevar quantitativamente ou melhorar qualitativamente os 
resultados. Em síntese, mais trabalho. O seu inverso chamamos de redução da 
intensidade do trabalho ou menos trabalho. (p.. 23) 

 
Para o desenvolvimento do modelo econômico de mercado, a intensidade no trabalho 

acarreta no aumento da produção pelo trabalhador, o que potencialmente ocasionará um 

crescimento  econômico.  Dal  Rosso  (2008)  questiona  quem  determina  o  aumento  da 



intensificação do trabalho, se essa se dá pelo trabalhador ou pelo empregador.  Assim, “o ato
 

de compra e venda da força de trabalho confere ao comprador poder sobre como será

 

 

utilizada essa mercadoria” (Dal Rosso, 2008, pág. 24), muito embora o próprio trabalhador 

possa se opor a situação de intensificação do trabalho através da luta e da resistência quando 

se sentir explorado. 

 
Dal Rosso (2008) aponta que há necessidade de distinguirmos o que vem a ser 

produtividade e intensificação do trabalho, todavia a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE3, já o fez propondo o manual “Medindo a 

Produtividade”, que na verdade, não trata diretamente da intensificação do trabalho, mas 

aponta o fator tempo + trabalho = a produto bruto ou valor agregado (pág. 26). Porém, na 

edição de 2002, marca que a OCDE “... começa a reconhecer formalmente a existência de um 

fator chamado intensidade do esforço (grifo nosso) como parte da medida de produtividade”. 

Porém, nos leva a pensar que o fator intensificação do trabalho é algo que precisa ser 

considerado uma vez que a força empregada pelo trabalhador para produzir será determinante 

para a quantidade da produção. 

 
O trabalho contemporâneo passa a ter características específicas de nossa época uma 

vez que tem deixado de assumir características materiais e passa a ser imaterial, ou seja, 

deixando de ocorrer maciçamente nas fábricas, o que se dá: 

 
... em decorrência do aprofundamento da divisão social do trabalho e do emprego de 
equipamentos de armazenamento de informações particularmente poderosos, na 
atualidade... as atividades de hoje passam a incorporar cada vez mais tecnologias de 
informática, de comunicação e de automação, que por sua vez ocupam muito mais a 
dimensão do conhecimento, da inteligência prática e de emoção do trabalhador do 
que em épocas anteriores. (Dal Rosso, 2008, p. 30) 

 
Os grupos que operam com a materialidade são aqueles referentes ao trabalho 

industrial, com a operação de máquinas, por exemplo, e os que operam com a imaterialidade 

podemos destacar aqueles que se utilizam da afetividade, da inteligência, da cultura, da saúde, 

do serviço social, da educação, da comunicação, da informática, entre outros. 

 
Outro aspecto levantado pelo autor sobre o processo da intensificação do trabalho diz 

respeito ao trabalho “poroso” que seria uma atividade intercalada por momentos de não 

trabalho, no qual o trabalhador não produzirá valor. Há com isso uma intensão antagônica 

entre a classe trabalhadora e a os empregadores, enquanto os primeiros procuram aumentar 

seu  tempo  poroso,  e  assim  diminuir  seu  desgaste,  os  segundos  querem  eliminá-los 

definitivamente para que assim haja mais produtividade. 
 

 
3 Entidade internacional que reúne os países mais ricos do mundo 



 

 

Dal Rosso (2008), através de alguns estudos realizados sobre o tempo e o movimento 

do trabalho posteriores a Marx, traz resultados que demonstram a intensidade do trabalho, da 

mesma forma, tanto no início como no fim da jornada. A redução da jornada de trabalho não 

compreende necessariamente menos intensificação do trabalho, pois a partir de uma análise na 

Inglaterra, em 1832, quando houve a redução da jornada de doze para onze horas: 

 
... experiências feitas em diversas fábricas, nas quais com a redução de jornada em 

uma hora diária, de doze para onze, manteve-se a mesma produção, o mesmo salário 

e uma hora de tempo livre para refeições apenas. (p.51). 

 
O autor apropriando-se das análises de Marx em relação ao trabalho nas industrias 

ressalta o quanto a implementação das máquinas contribuiu para maior intensificação, mesmo 

com  a diminuição  da jornada de trabalho,  destacando  assim  o  trabalho  imaterial  com  o 

advento da evolução da indústria. 

 
Para  confirmar  a  intensidade  do  trabalho,  Dal  Rosso  (2008)  apresenta  alguns 

resultados de uma pesquisa realizada com 825 trabalhadores, no Distrito Federal, durante o 

período de 2000-2002, dentre os ramos de atividades pesquisados encontram-se os 

supermercados, bancos, telefonias, administração pública do Distrito Federal, transportes, 

construção civil, indústria gráfica, educação pública e privada. Os dados demonstram que o 

grau de intensidade no trabalho está crescendo em alguns ramos de atividades econômicas, 

em destaque para os trabalhadores do ramo bancário onde 72,5% percebe o trabalho mais 

intenso, seguidos da telefonia e comunicação com 67,3%, indústria gráfica com 66,7%, 

educação privada com 60%, dentre outros. 

 
Na pesquisa são analisadas algumas categorias como instrumentos de intensificação 

como: alargamento das jornadas, ritmo e velocidade, acúmulo de velocidade, polivalência, 

versatilidade e flexibilidade e gestão por resultados 

 
Avaliando  o  crescimento  da  intensificação  do  trabalho  o  autor  afirma  que  este 

processo produtivo terá significativos impactos sobre a saúde dos trabalhadores, resultando 

em um conjunto de problemas de natureza diversas. A pesquisa aponta que, de acordo com as 

condições de trabalho, muitos trabalhadores apresentarão problemas de saúde que vão além da 

questão física e se manifestam também na saúde mental. 



Dentre dos achados a pesquisa aponta que o trabalho no ramo da telefonia encontra-se
 

com elevado índice de trabalhadores acometidos por doenças provocadas pelo trabalho, com

 

 

42,9%, e 25,8% em relação aos trabalhadores do ensino público, sendo que as condições de 

trabalho para estes últimos são consideradas bastante ruim. 

 
Dal Rosso apresenta dois grupos de respostas dadas pelos trabalhadores, considerando 

a relação trabalho-saúde da sociedade industrial e das atividades imateriais e de serviços, o 

primeiro diz respeito aos trabalhadores da construção civil e o segundo os trabalhadores da 

telefonia e comunicação. Os problemas de saúde apresentados foram: pelos trabalhadores da 

construção civil: queda e lesões (nos pés, nas pernas, nos joelhos, nos dedos, nas mãos, nos 

braços, na cabeça e nos dentes); pelos trabalhadores de telefonia e comunicação: Lesões por 

esforços repetitivos (LER), estresse, audição, depressão, hipertensão, gastrite e visão. 

 
Desta forma podemos analisar que a intensificação do trabalho vai trazer sérias 

consequências  para  a  saúde  do  trabalhador,  quando  este  é  submetido  a  determinadas 

condições que exigirá mais esforço, tempo e mais habilidades. Porém, apesar da restruturação 

da base de produção capitalista é perceptível, que apesar de suas especificidades, não se pode 

negar as consequências que irão recair na classe trabalhadora. 
 

 
 
 
 

4.  As crises no sistema capitalista, o papel do estado e o capital humano 
 
 

Frigotto (1995) afirma que o modo de produção capitalista busca a maximização de 

acumulação do capital, possuindo leis necessárias à sua acumulação, concentração e a 

centralização. Entretanto, este sistema tem momentos de colapsos, que são definidos como 

crise por conta das suas próprias contradições, segundo este autor: 

 
O caráter contraditório do capitalismo, que o leva a crises periódicas e a ciclos 
abrupto e violentos, como demonstra Marx ao analisar a natureza do capitalismo e a 
sociedade capitalista nascente, não advém de algo externo, mas deriva da dominação 
do capital e exploração do trabalho. (p. 64) 

 
O autor destaca que o processo de acumulação do capital e as crises são inerentes ao 

sistema capitalista, mas que estas se diferenciam no tempo, e no espaço, ou seja, cada uma 

delas tem as suas especificidades, e as alternativas para a superação da crise devem ater-se a 

essas especificidades. 

 
Romero (2009) ao referir-se a crise do capital, remete-se a Marx e a analogia em que 

este fazia com os vulcões antes da erupção: “reina uma tranquilidade confortável e duradora 



 

 

e nada parece indicar que este cenário possa ruir” (p. 7). Porém, a tensão escondida abaixo 

da superfície, com a pressão não tem mais como ser contida e: 

 
Qualquer pequena perturbação é suficiente para romper este equilíbrio e jogar tudo 
pelos ares. E eis que ela chega, sempre chega, uma vez em erupção, são 
incontroláveis, levando tudo que está pela frente. Arrasam bairros, cidades, países. 
Tudo isso em questão de segundos. Continentes inteiros já foram desgarrados e 
ainda hoje vagam à deriva. (Romero, 2009, p. 7) 

 
Quando ocorre essa comparação entre a crise e o vulcão, o autor tenta mostrar o poder 

de destruição existentes em ambos. O poder de destruição da crise se concentra muito mais na 

classe trabalhadora que para Romero (2009) para garantir o lucro, o capitalista se apropria da 

mais valia, o que vai dar origem ao excedente. 

 
As  crises  provocam  mudanças  ou  continuidades  na  base  produtiva  do  sistema 

capitalista e para Harvey (1992) as transformações ocorridas no processo de produção 

capitalista no final do século XX foram profundas e fundamentais. Ele nos apresenta os 

aspectos centrais da base produtiva taylorista, que contribuiu para a reprodução do capital, 

mas de acordo com suas limitações, em determinado momento do desenvolvimento 

econômico, não podendo mais responder as necessidades do capital entra em colapso e um 

novo preceito de desenvolvimento entra em cena, o toyotismo, o qual o autor denomina de 

economia flexível do capital. 

 
Keynes foi um economista que defendia a intervenção do Estado para a estabilização 

do capitalismo, essa teoria ficou conhecida como keynesianismo ou Estado de bem-estar 

social. Keynes, então, concebe o Estado importante papel para evitar o colapso do sistema, 

sua posição expressa que o Estado é capaz de intervir de forma eficaz no processo do 

desenvolvimento econômico do pais. 

 
Conforme Vicente (2009): 

 
 

O Estado de bem-estar social era um projeto cogente para recuperar o vigor e a 
capacidade de expansão dos países capitalistas após a tensão social, econômica e 
política do período entre guerras. Tanto que o estabelecimento do Estado de bem- 
estar social entre as décadas de 1940 e 1960 ficou conhecida como “era dourada do 
capitalismo” por ser um momento de desenvolvimento econômico, com garantias 
sociais e oferecimento, praticamente de emprego pleno para a maioria da população 
nos países mais desenvolvidos” (p. 123/124) 

 
Entretanto, para Harvey (1992) essa condição que o Estado oferecia a população 

advinha  também  da  potencialidade  consumidora  desta,  para  possibilitar  a  circulação  de 



 

 

dinheiro na compra de mercadorias, possibilitando desta forma a reprodução e acumulação do 

capital. 

 
Frigotto (1995) destaca que: 

 
 

Após a Segunda Guerra Mundial, ganha força a ideia de Estado de Bem-Estar 
Social. É também neste período que, os regimes sociais-democratas se apresentam 
como   “alternativa”  ao   capitalismo  “selvagem”  e   aos   projetos  socialistas  e 
comunistas. Neste contexto, como ostra Hobsbawm, (1991b) o sistema capitalista 
incorpora ideias da planificação socialista e principia um quadro de recuperação e de 
estabilidade. O Estado de bem-Estar vai desenvolver políticas sociais que visam à 
estabilidade no emprego, políticas de rendas com ganhos de produtividade e de 
previdência social incluindo seguro desemprego, bem como o direito à educação, 
subsidio no transporte etc. (P. 70) 

 
Como podemos observar através de Frigotto (1995) o Estado de bem-estar social está 

carregado de uma ideologia que vem contrapor as ideias socialistas e comunistas. As garantias 

trabalhistas são condições necessárias para que o sistema capitalista possa se desenvolver. 

 
Frigotto (1995) afirma que já no final da década de 60 se começa a sentir os limites 

deste modelo de desenvolvimento e destaca: 

 
Desenha-se então, a crise do Estado de Bem-Estar Social, dos próprios regimes 
sociais-democratas e principia-se a defesa à volta das “leis naturais de mercado” 
mediante  as  políticas  neoliberais,  que  postulam  o  Estado  Mínimo,  fim  da 
estabilidade no emprego e corte abrupto das despesas previdenciárias e dos gastos, 
em geral, com as políticas sociais. (P. 73) 

 
Para Paulo Netto (1995), a crise do Estado de Bem-Estar Social veio com a crise do 

socialismo, culminando, assim, numa crise global. Entretanto, suas consequências foram 

diferentes. A primeira aponta para a falência do Estado, enquanto ordenador político; a 

segunda, para a inépcia do capital em promover o crescimento econômico-social em escala 

ampla e garantir a geração de emprego. A crise do Estado de bem-estar social, de acordo com 

Paulo Netto (1995, p. 70), 

 
[...] evidencia que a dinâmica crítica desta ordem alçou-se a um nível no interior do 
qual a sua reprodução tende a requisitar, progressivamente, a eliminação das 
garantias sociais e dos controles mínimos a que o capital foi obrigado naquele 
arranjo. 

 
Assim, começa a propagandear uma nova forma de atuação do Estado, em 

contraposição ao intervencionismo estatal, a ideologia neoliberal. Frigotto (1995) destaca que 

a ideologia neoliberal postula a retirada do Estado da economia, e afirma não ser a alternativa 

para a crise, mas a busca por uma recomposição dos mecanismos de reprodução do capital. 

Fundamentalmente, a  tese neoliberal (que não é  unívoca) postula a  retirada do 
Estado  da  economia  -  Ideia  do  Estado  Mínimo  -;  a  restrição  de  ganhos  de 



 

 

produtividade e garantias de emprego e estabilidade no emprego; a volta das leis de 
mercado; o aumento das taxas de juros para aumentar a poupança e arrefecer o 
consumo; a diminuição dos impostos sobre o capital e diminuição dos gastos e 
receitas públicas e, consequentemente, dos investimentos em políticas sociais. 
Na realidade não se trata de uma alternativa para a crise, mas a busca da 
recomposição dos mecanismos de reprodução do capital pela exacerbação da 
exclusão social” (FRIGOTTO, 1995, p. 80) 

 
A dinâmica em que opera o Estado como base de sustentação da política do sistema 

capitalista dependerá das condições adequadas que este proverá para garantir o processo de 

acumulação e reprodução do capital, pois para Frigotto (1995) “... a questão crucial não é se 

é um Estado Máximo ou Estado Mínimo, mas qual Estado” (p. 81), ou seja, o que importa 

neste contexto da maximização do capital é que se estabeleça a relação direta entre Estado e 

capital para garantir a hegemonia capitalista. 

 
Diante do contexto das crises o capital vai buscando saídas e devido às novas 

necessidades que surgem no processo de reorganização do processo produtivo, a educação 

torna-se um instrumento para a consolidação desta política, pois a formação escolar do 

trabalhador é necessária, pois o mercado requer novas habilidades e qualificações para atender 

demanda  do  novo  processo  produtivo.  Entretanto,  considerando  uma  relação  dialética, 

Frigotto (1995) destaca que: 

 
A educação, quando apreendida no plano das determinações e, portanto, ela mesma 
constituída e constituinte destas relações, apresenta-se historicamente como um 
campo em disputa hegemônica. Esta disputa dá-se na perspectiva de articular as 
concepções, a organização dos processos e dos conteúdos educativos na escola e, 
mais amplamente, nas diferentes esferas de vida social, aos interesses de classe. (P. 
25) 

 
No ideário capitalista a educação parte dos pressupostos da lógica do mercado, 

constituindo-se em um campo para a garantia de reprodução de uma mão de obra qualificada: 

 
Na perspectiva das classes dominantes historicamente, a educação dos diferentes 
grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habilitá-los técnica, social e 
ideologicamente para o trabalho. Trata-se de subordinar a função social da educação 
de forma controlada para responder às demandas do capital. (Frigotto, 1995, P. 26) 

 
Diante de um ideário que a educação passa a ser imprescindível para o 

desenvolvimento econômico do pais emerge a Teoria do Capital Humano - TCH que surge no 

grupo de estudos de desenvolvimento coordenado por Theodoro Schultz nos estados Unidos, 

na década de 50. Schultz coloca o conhecimento como forma de capital e a decisão de investir 

na  capacitação  do  trabalhador  passa  a  ser  uma  deliberação  individual  ou  das  partes 

interessadas em melhorar e/ou aumentar a produtividade. Schultz expressa que: 



 

 

Embora seja óbvio que as pessoas adquiram capacidades úteis e conhecimentos, não 
é óbvio que essas capacidades e esses conhecimentos sejam uma forma de capital, 
que esse capital seja, em parte substancial, um produto do investimento deliberado, 
que têm-se desenvolvido no seio das sociedades ocidentais a um índice muito mais 
rápido do que o capital convencional (não-humano), e que o seu crescimento pode 
muito bem ser a característica mais singular do sistema econômico. Observou-se 
amplamente que os aumentos ocorridos na produção nacional têm sido amplamente 
comparados  aos   acréscimos   de   terra,   de   homens-hora  e   de   capital   físico 
reproduzível. O investimento do capital humano talvez seja a explicação mais 
consentânea para esta assinalada diferença. (SCHULTZ, 1973, p.31) 

 
Conforme Schultz (1973) o investimento no capital humano é um importante fator 

primordial para o desenvolvimento econômico e que vai influenciar diretamente na renda do 

trabalhador, já que este dotado de habilidades terá resultados satisfatório na produtividade e 

será reconhecimento pelo seu nível de conhecimento. 

 
Frigotto (1995) classifica o Capital Humano como: 

 
 

... uma “quantidade” ou um grau de educação e de qualificação, tomado como 
indicativo de um determinado volume de conhecimentos, habilidades e atitudes 
adquiridas, que funcionam como potencializadoras da capacidade de trabalho e de 
produção. Desta suposição deriva-se que o investimento em capital humano é um 
dos mais rentáveis, tanto no plano geral do desenvolvimento das nações, quanto no 
plano da mobilidade individual. (P. 41) 

 
Diante  desta  lógica  a  questão  da  desigualdade  social  é  colocada  como 

responsabilidade do indivíduo, devido ao seu esforço, alguns tem mais méritos do que os 

outros. Isso explica a estratificação social e a educação passa ser o instrumento que 

proporciona a ascensão social. Entretanto, como já mencionado a escola enquanto campo em 

disputa não se pode considerar que apenas uma ideologia predomina em seu interior, pois 

segundo o que afirma Frigotto (1995): 

 
... o educativo é concebido como tendo seu locus no conjunto das relações e práticas 
sociais, como a escola, enquanto aparelho de luta hegemônica, passa a ser entendida 
não como reflexo das relações sociais, aparelho apenas reprodutor das relações 
dominantes, mas ela mesma constituinte das relações sociais. (p.51) 

 
A Teoria do Capital Humano se desenvolve mais fortemente a partir das reformas 

implementadas pelos organismos internacionais, que trazem em seu bojo a lógica 

mercadológica da educação, já que postula que o sucesso profissional depende do interesse 

individual, sendo o indivíduo responsável pela sua qualificação e a busca de conhecimentos 

necessários para o seu desempenho profissional, garantindo bom salário e promoções. 

Desta forma a educação será o meio para garantir o desenvolvimento e do progresso 

técnico. Entretanto, conforme a dialética marxista, as contradições inerentes ao sistema 

capitalista, proporcionada pela luta de classes, há também a luta pelo rompimento desta lógica 



 

 

educacional. Portanto, conforme Frigotto (2006) e Mészáros (2008) temos que pensar em uma 
 

“educação para além do capital”, que contemple os interesses da classe trabalhadora. 
 
 
 
 

5.  Por uma educação emancipatória 
 
 

Frigotto (2006) partindo dos pressupostos teórico de Gramsci, analisa a educação 

através do trabalho, sendo a teoria e prática a articulação entre os interesses da classe 

trabalhadora, ou seja, da maioria, dos dominados, viabilizando o acesso ao conhecimento que 

lhe é negado e expropriado pela classe dominante. 

 
Considerando a escola um espaço na disputa pelo poder para a hegemonia de uma 

classe social, o autor afirma que: 

 
O ponto de partida e de chegada, portanto, da ação educativa que busca viabilizar os 
interesses antagônicos da classe trabalhadora é politico. Enquanto ponto de partida, 
a determinação da direção da prática educativa escolar que articula os interesses da 
classe trabalhadora nasce na luta mais ampla das relações sociais de classe; enquanto 
ponto de chegada, implica a apropriação concreta de um saber objetivo que, 
articulado com o interesse da classe trabalhadora reforça e amplia a sua luta 
hegemônica. (Frigotto, 2006, p. 184). 

 
Frigotto (2006) apropriando-se do pensamento de Lenine sobre a dimensão politica da 

prática educativa afirma que é possível vislumbrar um campo de ação, mesmo sob condições 

capitalistas, e com base nos pressupostos de Gramsci que o autor afirma encontrar elementos 

que mostram ser tarefa possível e viável. 

 
Gramsci, efetivamente vai dar ao princípio do trabalho como elemento educativo, à 
inseparabilidade entre ensino e trabalho produtivo e ao caráter politécnico da escola 
única, uma dimensão mais ampla e cultural (p. 190). 

 
O trabalho assume um papel primordial nesta concepção de educação, pois a relação 

entre ensino e trabalho estabelecida por Gramsci, discute as relações sociais advindas de uma 

sociedade capitalista, onde os trabalhadores não detêm os meios de produção, e sua condição 

é de submissão a classe dominante. 

 
Na concepção de educação desenvolvida por Gramsci a figura do professor é vista 

como intelectual orgânico, o qual será um organizador, um dirigente e um educador, que terá 

responsabilidade de tornar a classe trabalhadora não só dominante, mas também hegemônica. 

 
Na ótica do proletariado, o intelectual orgânico é aquele que educa, organiza e 
direciona a classe para tomar a consciência das relações sociais de produção a que a 
mesma está submetida. A difusão da consciência de que a classe proletária não é 



 

 

dona dos meios de produção e é a produtora da mais valia, é o elemento básico na 
criação da consciência de classe, na homogeneização dessa consciência. (Frigotto, 
2006, p. 194) 

 
Assim, o intelectual orgânico, tem o papel tem o papel de educar, através de uma 

elaboração  teórica  e  pratica  das  relações  de  produção  da  sociedade  burguesa,  criando 

condições para a superação do modo de produção capitalista. Para Gramsci, todos são 

intelectuais, mas nem todos assumem essa função. 

 
Segundo Frigotto (2006) a educação deve ter como norte a emancipação da classe 

trabalhadora, sendo que o conhecimento produzido no interior da escola, deve estar articulado 

com a prática no processo de produção, ou seja na prática da ação dos trabalhadores, uma 

educação que contemple seus interesses e sirva para proporcionar-lhes consciência de classe. 

 
Na perspectiva em que a educação deve contemplar a classe trabalhadora Mészáros 

(2008) ao referir-se ao processo educacional o relaciona com a estrutura global, onde a 

educação está inserida e, para falar nas transformações das práticas educacionais é necessário 

que essa transformação atinja as estruturas fundamentais da sociedade como um todo, ou seja, 

a estrutura do atual sistema de reprodução capitalista, caso contrário: “Serão admitidos em 

nome da reforma alguns ajustes menores em todos os ambientes, incluindo a educação” 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 25). 

 
Desta forma, o autor afirma que o fracasso almejado nas lutas por mudanças, ao 

sedarem dentro dos parâmetros das reformas educacionais, não atinge a mudança almejada, 

visto que estas reformas são conciliadas as determinações do capital, e para ele: 

 
O capital é irreformável porque pela sua própria natureza, como totalidade 

reguladora sistêmica,  é  totalmente incorrigível  ....  É  por  isso  que  é  necessário 
romper  com  a  lógica  do  capital  se  quisermos  contemplar  a  criação  de  uma 
alternativa educacional significativamente diferente. (Mészáros, 2008, 27). 

 
Isso  demonstra  que  a  partir  da  lógica  do   capital,  ou  seja,   nesta  sociedade 

mercantilizada a educação será incapaz de por si só, estabelecer uma condição que favoreça o 

rompimento radical desta lógica capitalista. O autor justifica ainda que na predominância da 

educação  formal,  uma  de  suas  funções  é  produzir  “conformidade  ou  consenso”,  o  que 

facilitará a reprodução de práticas alienadoras. Mészáros (2008), afirma que a sociedade 

mercantilizada será incapaz de responder aos anseios da classe trabalhadora e, portanto, 

“romper com a lógica do capital é interesse da sobrevivência humana” (p. 45). 



 

 

Para o referido autor, a educação, no sentido mais abrangente, ou seja, para além das 

instituições formais, desempenha um papel primordial, pois a transformação social advém da 

“necessidade de manter sob controle o estado político hostil” (MÉSZÁROS, 2008, p. 61). 

 
Neste sentido, o papel da educação, para a libertação da classe trabalhadora e das 

amarras que nos obrigam a lógica capitalista, está em conduzir o processo educacional muna 

perspectiva de rompimento da legitimação constitucional do Estado capitalista, que defende 

seus  próprios  interesses  e  ideologicamente  aliena  a  camada  subalterna.  Portanto,  uma 

educação que emancipe a classe trabalhadora, inserindo-se num contexto mais abrangente, 

que contribua para a destruição da estrutura política, social, econômica vigente. 
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