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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

O presente artigo objetivou discorrer sobre as mudanças do mundo do trabalho, ancoradas 

por meio do processo de reorganização das bases de acumulação capitalista, e suas 

implicações para o reordenamento do trabalho do professor de educação física, o qual se 

assentou na passagem da prevalência de atuação do campo escolar para os campos não 

escolares. Foi realizada uma revisão bibliográfica referente à passagem do fordismo ao 

toyotismo e suas implicações para o campo da Educação Física, contextualizando os 

momentos de crise do capitalismo e seus mecanismos de recomposição. Em relação à 

reestruturação produtiva, pode-se concluir que as transformações decorrentes do mundo do 

trabalho refletem diretamente sobre o campo de atuação profissional na área da Educação 

Física. 

 

Palavras-chave: reestruturação produtiva; trabalho; educação; educação física 

 

O processo de reestruturação produtiva define a passagem do padrão de 
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acumulação taylorista/fordista enquanto saída do capital para recomposição de suas crises. 

Essa recomposição pode ser entendida enquanto manutenção da hegemonia do sistema 

capitalista, na qual a burguesia necessita investir na construção de um homem capaz de 

suportar uma nova ordem política, econômica e social. As mudanças no mundo do trabalho 

determinam o reordenamento do trabalho do professor de educação física e, nesse sentido, a 

mudança do perfil desse professor contempla os anseios do capital. 

Para a concretização desse estudo, a metodologia utilizada foi a revisão 

bibliográfica, englobando os descritores reestruturação produtiva e educação física, atendo 

para as transformações do mundo do trabalho e suas implicações para o campo da 

Educação Física. 

A crise econômico-político-social dos anos 1930 fez com que os governos 

ocidentais buscassem alternativas para a crise do capitalismo que despontava em 1929, ano 

que ficou conhecido pela quebra da bolsa de valores de Nova York. A elite do capitalismo 

mundial tinha claro para si que o sistema demandava de reformas (FRIGOTTO, 2010). 

Com isso, o período pós-guerra (1945-1973), considerado como os “anos dourados” do 

capitalismo, os quais os momentos cíclicos de crise não foram eliminados, mas suas 

consequências foram diminuídas pelo sistema de regulação que a intervenção do Estado 

desencadeou. Além disso, houve um consequente crescimento econômico significativo 

(NETTO; BRAZ, 2009).  

Sobre esse expressivo crescimento econômico, resultado do intenso processo de 

acumulação o qual provocou um reordenamento da base técnica do processo de produção, 

configurou uma nova divisão, mudanças no conteúdo, quantidade e qualidade do trabalho e 

novas demandas de qualificação humana (FRIGOTTO, 2010). A aliança do fordismo ao 

keynesianismo fez com que o Estado tivesse que assumir novos papéis e conceber novos 

poderes institucionais uma vez que o capital coorporativo sofreu reajustes pela manutenção 

dos lucros e o trabalho obteve sua reorganização no que se trata ao desempenho nos 

mercados de trabalho e nos processos de produção. (HARVEY, 1992).  

Ainda que com tendências ideológicas distintas, os países do capitalismo central 

buscavam crescimento econômico, aumento dos padrões materiais de vida, administração 

econômica e controle das relações de trabalho, uma vez que precisavam acabar com o 

desemprego em massa e garantir aos trabalhadores certa segurança social (HARVEY, 

1992). Dessa forma, decidiram incorporar em seu plano político-econômico o Estado de 

Bem-Estar Social ou Welfare State. O Welfare State previa regulação econômica por meio 



do financiamento do capital privado pelo fundo público, no qual o Estado busca gerenciar 

condições sociais tais como saúde e educação, e ainda se pauta em políticas de assistências 

sociais como aumento da empregabilidade, seguro desemprego e previdência social 

(NETTO; BRAZ, 2009). 

O taylorismo/fordismo caracterizou-se pela produção em massa, com controle e 

movimento do empregado, segmentação das funções desenvolvidas pelo operário, 

regulação do trabalho, padronização, certo grau de automatização, separação entre 

articuladores intelectuais e executores do trabalho e pela organização vertical nas unidades 

fabris, fato que acabava intensificando a alienação física e psicológica nos operários que, 

por sua vez, não tinham conhecimento sobre o processo total de produção (ANTUNES, 

1999). A racionalização do processo de produção se deu por meio da introdução das linhas 

de montagem, as quais delimitam tarefas específicas para cada operário. Pode-se dizer que 

o tempo do processo de trabalho era ditado pelas máquinas e o trabalho repetitivo, o qual 

atende à produção em série. O fordismo também gerou um planejamento em larga escala e 

ainda uma total racionalização do processo de trabalho, mesmo com a resistência do 

trabalhador à produção em linha de montagem e do controle centralizado. (HARVEY, 

1992). Segundo Gounet (1999), a produção em massa resume-se em racionalizar ao 

extremo as operações realizadas pelos operários e combater os desperdícios, inclusive o de 

tempo, proporcionando redução dos custos de produção e, consequentemente, o preço do 

produto. Na organização fordista, a produção em série posta ao redor de uma linha de 

montagem estratificava nitidamente elaboração e execução, suprimindo a dimensão 

intelectual do trabalho operário (ANTUNES, 1999). 

O regime de acumulação taylorista/fordista o qual prometia desenvolvimento por 

meio do processo de modernização proporcionou a destituição de culturas locais, bastante 

opressão e inúmeras maneiras de dominação capitalista em razão de um considerável 

rebaixamento do padrão de vida e de serviços públicos, exceto para a elite nacional que que 

assistia ativamente ao capital internacional (HARVEY, 1992). Houve o esgotamento dos 

mecanismos de sociabilidade que o Estado de Bem-Estar Social gerava, uma vez que o 

Estado tornou-se impossibilitado de manter as políticas sociais de reprodução da força de 

trabalho. Nesse período, reforçou-se a evolutiva saturação dos mercados internos de bens 

de consumo duráveis, concorrência intercapitalista e crise fiscal inflacionária a qual 

condicionou a redução dos investimentos (FRIGOTTO, 2010). Para Harvey (1992), o 

mundo capitalista se via com excesso de fundos e pelo fato de que havia número reduzido 



de setores para investimentos, esse excesso expressava uma forte inflação. 

Para Frigotto (2010), o caráter contraditório do capitalismo proporciona períodos 

cíclicos e períodos abruptos e violentos advindos da dominação do capital e da exploração 

do trabalho. Nesse sentido, o caráter contrastante da crise é explícito pela sua 

impossibilidade em romper com as relações sociais de exclusão e socializar o que o 

trabalho humano resulta para satisfação das necessidades sociais coletivas, uma vez que as 

políticas do Estado de Bem-Estar Social e os governos da social-democracia não foram 

capazes de estagnar um modelo de desenvolvimento social pautado sobre a concentração 

crescente de capital e exclusão social. 

Da crise do modelo fordista, nasceu um novo modelo, pautado em inovações no 

sentido de superar as falhas do taylorismo/fordismo, denominado toyotismo. O novo 

modelo emergiu como solução para a crise do capital ocorrida nos anos 1970. O movimento 

flexível do capital assinala o novo o fugidio, o efêmero, o fugaz e o contingente da vida 

moderna, ao invés de valores mais rígidos implementados na época do fordismo (HARVEY, 

1992). 

O toyotismo apresenta um novo tipo de racionalização do trabalho, o qual exige, 

mais do que nunca, a captura integral da subjetividade operária. É notório que essa 

operação é algo imposto pelo modo de produção capitalista, e é pelo toyotismo que a 

captura de subjetividade do trabalhador assume seu total desenvolvimento, uma vez que é 

umas das precondições do próprio crescimento da nova materialidade do capital 

(ANTUNES; ALVES, 2004). Para o trabalhador, o modelo toyotista trouxe mudanças as 

quais há a valorização do operário participativo, integrado ao processo de produção. Se 

antes procurava-se deixar o operário longe das decisões organizacionais concernentes à 

produção, no regime de acumulação flexível há a inversão de valores. Surge a chamada 

flexibilidade profissional, na qual ocorre junção entre elaboração e execução de tarefas e 

estratégias organizacionais, uma vez que se pode reforçar a cooperação entre os 

funcionários de uma organização, possibilitando eficiência e produtividade em prol do 

capitalismo (ANTUNES, 1999). 

A acumulação flexível, como pode ser chamada o toyotismo, é delimitada por um 

confronto com a rigidez do fordismo, uma vez que se apoia na flexibilidade dos processos 

de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. 

Caracteriza-se por mudanças tanto entre setores quanto entre regiões geográficas, gerando 

aumento de empregos no chamado setor de serviços como também áreas industriais novas 



em regiões até então subdesenvolvidas (HARVEY, 1992). O toyotismo implementou o 

chamado emprego vitalício das grandes empresas e os aumentos salariais extremamente 

ligados ao aumento da produtividade. Além disso, a estabilidade no emprego passa a ser 

garantida (ANTUNES, 1999). 

Com o advento das novas tecnologias, é necessário que o trabalhador tenha um 

novo envolvimento na produção capitalista. O comprometimento do trabalhador é 

capturado em alto nível, sob o ponto de vista do toyotismo, atingindo seu pleno 

desenvolvimento. Isto é, ocorre a apropriação da dimensão intelectual e das capacidades 

cognitivas dos operários a favor dos interesses do capital. Além disso, os trabalhadores são 

incentivados a trabalhar em equipe, a cooperar, serem criativos, participativos, ou seja, 

precisam desenvolver competências para lidar com as novas tecnologias, com as novas 

exigências do mundo do trabalho (ANTUNES; ALVES, 2004). O novo padrão de 

acumulação requer ainda mais do trabalhador do que no fordismo, uma vez que a luta 

contra o ócio operário alcança um nível superior. A produção é dada pela demanda e o 

crescimento, pelo fluxo. Dessa maneira, só produz o que é vendido e o consumo se torna 

fator condicionante de toda a organização da produção. Nesse sentido, a fluidez da 

produção torna-se o principal objetivo do processo produtivo (GOUNET, 1999).  

Enquanto consequências do mundo do trabalho pode-se dizer que a passagem para 

o padrão de acumulação flexível do capital passou ainda a reforçar a exploração da força de 

trabalho, o desemprego estrutural, as terceirizações, subcontratações, o desmonte dos 

sindicatos. A reestruturação produtiva deu lugar a formas mais desregulamentadas de 

trabalho, encolhendo fortemente o grupo de trabalhadores estáveis que se estruturavam por 

meio de empregos formais (ANTUNES, 2004). Para Harvey (1992), o mercado de trabalho 

passou por uma contundente reestruturação por meio da volatilidade do mercado e do 

aumento da competitividade, apresentando como tendência diminuir o número de 

trabalhadores “centrais” e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra 

facilmente e é demitida sem custos quando as coisas se tornam difíceis. 

Com a crise do capitalismo nos anos 1970, tornou-se necessário consolidar uma 

nova forma de regulação político-social como também um novo regime de acumulação 

capitalista. Nesse sentido, fundamenta-se as teses neoliberais, entre as quais se evidencia a 

defesa pela liberdade absoluta de mercado, a privatização das funções públicas, falência do 

setor público estatal, desregulamentação e flexibilização das relações trabalhistas 

(ANTUNES, 1999). O neoliberalismo passou a orientar as decisões governamentais em 



grande parte do mundo capitalista e, sob essa perspectiva, direcionou uma profunda 

reforma do sistema educacional nas sociedades contemporâneas. A principal operação 

estratégica do neoliberalismo foi a transferência da educação do âmbito político para a 

esfera do mercado, passando a questionar seu caráter de direito e ainda a tornando enquanto 

propriedade (GENTILI, 1996). 

Em relação ao surgimento do neoliberalismo enquanto alternativa para a crise 

pode-se dizer se trata da busca da recomposição dos mecanismos de reprodução do capital 

pela exacerbação da exclusão social. (FRIGOTTO, 2010).  

No neoliberalismo, o sistema político deve possibilitar aos indivíduos o 

desenvolvimento de sua inesgotável capacidade de livre escolha em seu único âmbito que 

garante e potencializa a referida capacidade individual: o mercado. A crise é derivada, 

substancialmente, pelo fato de que os sistemas institucionais dependentes da esfera do 

Estado (da política) atuam eles mesmos como mercados e, isto se dá, sob a ótica neoliberal, 

no campo da saúde, da previdência, das políticas de emprego e também, é claro, da 

educação. (GENTILI, 1996).  

A ideologia neoliberal reivindica a retirada do Estado da economia contribuindo 

para a restrição dos ganhos de produtividade e garantias de emprego e estabilidade de 

emprego como também para o retorno das leis de mercado sem restrições e ainda gerando o 

aumento das taxas de juros para elevar a poupança e esfriar o consumo. Além disso, houve 

a redução dos impostos sobre o capital e crescente retração dos gastos e receitas públicas e, 

consequentemente, dos investimentos em políticas sociais (FRIGOTTO, 2010). As 

consequências do neoliberalismo atingiram a regulamentação das relações de trabalho e 

ainda avançou reduzindo, mutilando e privatizando os sistemas de seguridade social. 

(NETTO; BRAZ, 2009). A construção desse novo imaginário social era um dos principais 

desafios neoliberais para garantir triunfo na construção de uma ordem social fundamentada 

pelos princípios de livre-mercado e sem a interferência nociva da intervenção estatal. Para 

os neoliberais, a sociedade não aceitava que toda forma de intervenção do Estado possui um 

grave risco para a liberdade individual (GENTILI, 1996). 

Em relação ao processo de reestruturação produtiva, pode-se dizer que no modelo 

taylorista/fordista, sob o ponto de vista da formação para o trabalho, o que interessa é 

preparar os trabalhadores exclusivamente para a realização de tarefas/funções específicas e 

funcionais. Sobre essa concepção de formação profissional, pode-se dizer que está ligada a 

uma visão comportamental rígida, na qual o ensino-aprendizagem das tarefas deve-se ater a 



uma sequência definida, concreta e operacional, priorizando os aspectos técnicos em 

detrimento de sua fundamentação teórica. Este conceito de qualificação hegemônica entra 

em decadência e a reorganização do sistema capitalista transfere a produção por da adoção 

de sistemas de produção flexíveis e ainda sob novas formas de organização do trabalho 

(MANFREDI, 1998). 

As mudanças no conteúdo do trabalho, do modelo taylorista/fordista ao da 

acumulação flexível, proporcionaram para o campo da formação humana uma 

requalificação do trabalhador. No escopo dessas modificações, na educação básica, 

determinadas disciplinas se tornam estratégicas para a formação das competências 

necessárias para seu enquadramento, fazendo com que a educação física não configure 

centralidade uma vez que não atua em favor do projeto pedagógico dominante, tornando-se 

secundarizada (NOZAKI, 2015). 

Com a chegada do neoliberalismo no país, a desobrigação do Estado no que tange 

à garantia aos direitos sociais, dentre eles a saúde, possibilitou a criação de nichos de 

mercado por meio do surgimento dos campos não-escolares, que até então existiam de 

forma inibida. Para Coimbra (2009), o advento desse novo tipo de mercado ocorreu em 

razão do processo de intensificação da mercantilização das práticas corporais as quais se 

tornaram, em sua maioria, mercadorias a serem ofertadas pela iniciativa privada, diante das 

quais a saúde é vista como atributo individual e torna-se de responsabilidade do indivíduo. 

Em consequência, institui-se o processo de reordenamento do trabalho do professor de 

educação física, com a mudança do perfil desse profissional, que antes atuava 

predominantemente na escola, passou a atuar duplamente tanto no campo escolar como 

também nos campos não escolares.  

Efetivamente, os processos de produção de mercadorias-serviços do fitness se 

aproximam dos elementos que constituem o toyotismo, caracterizados entre outros fatores, 

pela produção fluida e flexível. Essa fluidez é assegurada pelas novas características dos 

modernos equipamentos de ginástica. A nova maquinaria e a introdução de novos métodos 

proporcionaram, de fato, maior produtividade, uma vez que não se altera o valor da força de 

trabalho e concomitantemente produz mais mercadoria-serviços. (QUELHAS, 2012). A 

passagem do trabalho do professor de educação física do campo escolar para o não-escolar 

contempla os desejos do capital, uma vez que obedeceu às alterações demandadas pelo 

mundo do trabalho, consolidando assim o reordenamento do trabalho do professor de 

educação física (NOZAKI, 2004). 



Pode-se dizer que o reordenamento do trabalho do professor de educação física 

contextualizou uma série de transformações na profissão além do conteúdo do trabalho 

como principalmente a regulamentação da profissão2 com a justificativa de regular os 

campos não-escolares, cercando esses espaços. Com o mesmo argumento, a criação do 

bacharelado obteve êxito pautada em um discurso de que há a necessidade de uma 

formação específica que assegura a atuação nos campos não escolares. Para Quelhas e 

Nozaki (2006), o cenário da criação do bacharelado assinalava para a formação para os 

campos de trabalho não-escolares, numa vã tentativa de se assegurar esses campos para o 

professor de educação física, buscando, inclusive, descaracterizá-lo enquanto um 

trabalhador assalariado do magistério e caracterizá-lo como um profissional liberal, flexível 

ou empreendedor, trabalhador este característico do fenômeno de precarização do trabalho 

evidenciado mundialmente nos anos 1990. 

 

Referências bibliográficas 

 

ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999. 
 

______ A desertificação neoliberal: (Collor, FHC, Lula). Campinas: Autores Associados, 
2004. 
 

ANTUNES, R.; ALVES, G. As mutações no mundo do trabalho na era da 

mundialização do capital. Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n° 87, p. 335-351, maio/ago. 

2004.  
 
COIMBRA, T. C. O reordenamento no mundo do trabalho e a precarização do 

trabalho do professor de educação física: mediações da mercadorização da cultura 
corporal. 225 f. Dissertação (Mestrado em Educação)-Faculdade de Educação, 

Uniuversidade Federal Fluminense, 2009. 
 
FRIGOTTO, G. Educação e a crise do capitalismo real. São Paulo: Cortez, 2010. 

 
GENTILI, P. A. A. Neoliberalismo e educação: manual do usuário. In: SILVA, T. T. da; 

GENTILI, P. A. A. (Org.). Escola S. A.: quem ganha e quem perda no mercado educacional 
do neoliberalismo. Brasília, DF: CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação), 1996. 

 

                                                 
2
 A regulamentação do profissional de educação física se deu através da Lei 9696/98 (BRASIL, 1998), a qual 

instituiu o Sistema CONFEF/CREFs. Para Nozaki (2004), a regulamentação teve o mercado como centro das 

ações humanas e se consolidou numa estratégia moldada pelo capital, a qual a regulamentação da profissão trata -

se simplesmente de uma demarcação territorial destinada a uma parcela dos trabalhadores – os denominados 

profissionais de educação física. Pode-se dizer que a regulamentação da profissão ocorre no sentido de 

resguardar o mercado das atividades físicas praticadas fora da escola (LANDIM; SILVA, 2002). 



GOUNET, T. Fordismo e toyotismo na civilização do automóvel. Ed. Boitempo, São 
Paulo, 1999. 

 
HARVEY, D. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 

 
LANDIM, R. A. A.; SILVA, M. M. Os impactos da regulamentação da profissão de 
educação física na prática pedagógica escolar. In: ALMEIDA, R. (Org.). Os bastidores da 

regulamentação do profissional de educação física. Vitória: UFES, Centro de Educação 
Física, 2002. 

MANFREDI, S. M. Trabalho, qualificação e competência profissional - das 
dimensões conceituais e políticas. Educ. Soc.1998, vol.19, n.64, p.13-49.  

 

NETTO, J. P.; BRAZ, M. Economia política: uma introdução crítica. 5 ed. São Paulo: 
Cortez, 2009.  

 
NOZAKI, H.T. Educação Física e reordenamento no mundo do trabalho: 
mediações da regulamentação da profissão. 2004. 399 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004. 
 

______ Políticas educacionais no movimento das mudanças no mundo do trabalho: o 
caso do trabalho do professor de educaçaõ física. In: SOUZA, M.da S.; RIBAS, 
J.F.M.; CALHEIROS, V.C. (Org) Conhecimento em Educação Física: no 

movimento das mudanças no mundo do trabalho. Santa Maria: Ed. da UFSM, p. 61-
79, 2015. 

 
QUELHAS, A. de A. Trabalhadores de Educação Física no segmento fitness : um estudo 
da precarização do trabalho no Rio de Janeiro. 2012. 250 f. Tese (doutorado) - Universidade 

Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, 2012.  

______; NOZAKI, H.T. A formação do professor de educação física e as novas diretrizes 

curriculares frente aos avanços do capital. Motrivivência, v. 17, p. 69-87, 2006. 

 
 

 


