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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa em Gestão do Conhecimento nas Organizações tem como 

tema a obra de Taylor (Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915), denominada 

“Princípios de Administração Científica”. Em face do avanço do capitalismo 

industrial, técnicas gerenciais foram aplicadas na sistematização do trabalho, 

no controle sobre o tempo, o ritmo e também na instrução do trabalhador, 

ajustado segundo os novos parâmetros da produção fabril. Ao estudar 

criticamente a importância de Taylor no processo de desenvolvimento 

industrial, esta pesquisa tem o propósito de investigar nele a relação entre 

educação, trabalho e conhecimento. Essas três situações se mostram 

articuladas porque Taylor sugeriu formar um novo perfil de trabalhador com a 

finalidade de suprir as necessidades requisitadas pela nova ordem produtiva. O 

conhecimento, essencialmente prático, estaria restrito à gerência e seria 

selecionado e catalogado para ampliar a eficiência das linhas de produção, por 

isso, exigiria do trabalhador capacidade de adaptação. Os objetivos da 

educação não eram o de conhecer, no sentido filosófico, mas de preparar a 

força de trabalho para que soubesse minimamente ler aquilo que a produção 

industrial apresentava como novidade. O desenvolvimento do taylorismo 

implicava, também, enfrentar as resistências impostas por operários retirando 

deles a autonomia do trabalho e instruindo-os segundo os valores exigidos, 

entre os quais, a lealdade, a eficiência e a capacidade de compartilhar o 

conhecimento que tinham. Assim, esta pesquisa considera a existência no 

taylorismo de importantes referências que aludem para as origens da Gestão 

do Conhecimento, enquanto técnica de sistematização do trabalho e no modo 

como entendem a educação e o conhecimento.  

 

 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento; Educação; Trabalho; 

Conhecimento. 

 

 



ABSTRACT 

 

This research in Knowledge Management in the Organizations, has as its 

theme the work of Frederick Winslow Taylor (1856-1915) called "The Principles 

of Scientific Management." Because of the advance of industrial capitalism, 

management techniques were applied in the systematization of work, in the 

control of time, of rhythm and also in the worker's training, all adjusted 

according to the new parameters of the factory production. 

By critically studying the importance of Taylor in the process of industrial 

development, this research has the purpose to investigate in his work the 

relationship between education, labor and knowledge. These three relations are 

articulated since Taylor suggested to shape a new kind of worker, in order to 

meet the required needs by the new productive order. 

This knowledge, essentially practical, would be restricted to the management 

and would be selected and cataloged to increase the production lines efficiency, 

therefore, would require the worker's capacity to adapt. The aims of education 

were not to know, in the philosophical sense, but to prepare the labor force so 

that it could at least read what industrial production presented as new. 

The development of Taylorism also implied, confronting the resistance imposed 

by the workforce, removing from them the autonomy at work and instructing 

them according to the values demanded, like, loyalty, efficiency and the 

capability to share the knowledge they had. Thus, this research considers the 

existence in Taylorism of important references that allude to the origins of 

Knowledge Management, as a systematization technique of work and in the 

way they understand education and knowledge. 

 

Key-words: Knowledge Management; Education; Labor; Knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

Este trabalho teve como tema a obra de Frederick Winslow Taylor (1856 

– 1915), denominada “Princípios de Administração Científica” e corresponde 

aos requisitos do Programa de Pós-graduação em Gestão do Conhecimento 

nas Organizações em aderência à linha de pesquisa “Educação e 

Conhecimento”. O objetivo geral desta pesquisa consistiu em investigar a 

relação entre educação, trabalho e conhecimento no pensamento de Taylor. 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa foi realizado um estudo 

da principal obra de Taylor e também uma revisão bibliográfica de estudos 

sobre ele, afim de compreendê-lo no contexto das alterações sociais de seu 

tempo. Parte-se do pressuposto teórico de que a compreensão sobre o autor e 

sua obra, deve ser realizada na dinâmica das alterações econômicas, sociais e 

políticas. Por isso, quando problemas de pesquisa são apresentados, é preciso 

considerar que a investigação do objeto de estudo alarga o entendimento do 

momento histórico, contribuindo para entender que o presente é resultado das 

elaborações anteriores. No caso específico da Gestão do Conhecimento, esta 

técnica utilizada pelas organizações pode conter referências que a situam no 

taylorismo, uma vez que ela também se ocupou com a sistematização do 

trabalho e enfatizou o conhecimento como importante recurso produtivo.  

Além do mais, no taylorismo, parece haver o entendimento de que o 

perfil educacional está articulado às demandas produtivas e ao realinhamento 

da produção característico do final do século XIX e início do século XX. A 

educação, entendida como instrução, visava reproduzir valores que formasse 

um modelo eficiente e dócil, necessário ao programa elaborado por Taylor. 

Esses aspectos levam-nos aos problemas indicados: a) O realinhamento da 

produção era uma resposta à crise do Capitalismo? b) Qual o perfil de homem 

a educação pensada por Taylor procura formar? c) Quais os impactos das 

ideias de Taylor nos sistemas produtivos das empresas contemporâneas? d) 

Que tipo de conhecimento é reproduzido a partir da administração científica de 

Taylor? 



11
 

 

A hipótese inicial reside no fato de que, em Taylor, conhecimento, 

educação e trabalho foram pensados com múltiplas finalidades, entre as quais 

a de ampliar a produção industrial ao pôr em destaque a estruturação do 

trabalho fabril. Além disso, pode ter servido de fundamento ideológico em face 

das lutas sociais que resistiram ao trabalho industrial e ao modo como a 

administração atuou para efetivar seus objetivos produtivos. Ele pode ser 

pensado como uma técnica que procurou vencer as resistências do trabalhador 

e, por isso, teve aplicações que não são exclusivamente econômicas, mas 

políticas. 

Para a consecução dos objetivos deste estudo, a pesquisa iniciou com 

uma análise crítica da fonte primária, “Os Princípios da Administração 

Científica”. A obra de Taylor, situada no contexto do desenvolvimento do 

Capitalismo Industrial e da reestruturação do trabalho, pode contribuir para 

entender esse momento particular da história e responder às hipóteses de 

pesquisa. Seu valor histórico reside justamente no fato de que ela contribui 

para a compreensão do modo de como a ordem econômica e social capitalista 

estava, naquele momento, organizada, por isso, a presente pesquisa se 

justifica. Além disso, na esteira do desenvolvimento industrial as organizações 

passaram a repensar o trabalho em sintonia com as exigências produtivas e 

também com as revoluções trabalhistas que agitaram todo o século XIX. Nesse 

contexto, surgiu o método de Administração Científica de Taylor que se tornaria 

conhecido como taylorismo. Com o taylorismo, se consagrou uma forma de 

organização do trabalho que, entre seus fatores, constavam o controle sobre o 

tempo, o ritmo e o parcelamento das tarefas como um dos princípios 

fundamentais da organização industrial. 

Para além desses aspectos, o realinhamento da produção capitalista 

pressupôs uma concepção de conhecimento prático, útil ao desenvolvimento 

econômico. Ao privilegiá-lo, o conhecimento e a ciência se subordinaram mais 

às necessidades do capital e não, necessariamente, às humanas. O 

conhecimento teórico foi retirando do trabalhador comum enquanto mecanismo 

de controle ao mesmo tempo em que ele recebia treinamento para executar 

tarefas programadas pela gerência. Este também determinava o posto de 

trabalho, segundo o nível de habilidades desenvolvidas. Desse modo, o que 

fica evidenciado em Taylor é o fato de que da classe operária não era exigida 
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ampla escolarização, pois o trabalho sistemático fazia dos trabalhadores 

agentes reprodutivos e sujeitos a serem descartados como exército de reserva.  

O termo qualificação, no taylorismo, sugere o saber suficiente para 

execução de determinada operação na fábrica. O parcelamento das funções e 

o realinhamento da produção como um processo coletivo ou social destruíram 

o conceito tradicional de qualificação e inauguraram apenas um modo para 

domínio do processo de trabalho a ser feito: mediante o conhecimento 

científico, técnico e de engenharia do trabalho, os saberes ditos contemplativos 

ou filosóficos foram substituídos pelos práticos e mais úteis. 

Dessa forma, a educação pensada por Taylor era destinada para 

qualificação profissional, na capacitação ou adestramento do operário, 

condição suficiente para que desenvolvesse habilidade para sua função no 

posto de trabalho. Em face da ampliação das bases capitalistas de produção é 

possível identificar as mudanças ocasionadas na indústria e na sociedade. 

Nessa condição, verificou que o conhecimento do operário ficou restrito ao 

trabalho, à moral e à técnica, já que a ele caberá a função meramente de 

execução. A disponibilidade de uma força de trabalho educada é condição 

necessária, embora não suficiente para viabilizar estratégias produtivas 

centradas na capacidade de inovação das indústrias. 

Importa considerar que a reestruturação produtiva taylorista era parte 

das respostas dadas pelo Capitalismo Industrial do final do século XIX, não 

como enfrentamento direto, mas um movimento sutil que reestruturou as linhas 

de produção para aumentar a dependência do operário ao trabalho, 

provocando nele esgotamento físico e psíquico. Nesse sentido, é possível 

inferir que o taylorismo foi pensado e articulado para atender às demandas da 

produção, pois reduz a resistência do operário à exploração do trabalho, 

aumentando a mais-valia. 

Além disso, outra estratégia adotada foi a de investir na qualificação por 

meio da educação tecnicista da força de trabalho. Os objetivos da educação, 

desse modo, não eram o de conhecer, no sentido filosófico, mas de preparar os 

trabalhadores para que soubessem minimamente executar as operações fabris. 

A educação em Taylor cumpriu, portanto, um formulário, um objetivo 

exterior a ela quando introduziu novos conteúdos para adequar e sujeitar o 

indivíduo à vida ao trabalho. A educação cumpriu o protocolo quando assimilou 
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os mesmos conteúdos que a produção requisitava: uma força de trabalho 

qualificada, obediente e conformista, que acredita no sucesso do patrão como 

virtude, que acredita estar prestando um serviço importante e que os interesses 

do empregado coincidem com os do patrão.  

Com base nesses aspectos, o itinerário assumido pelo presente estudo 

buscou responder ao problema proposto: compreender o tipo de conhecimento 

reproduzido a partir da Administração Científica de Taylor e organizou-se em 

mais três capítulos. O Capítulo primeiro aborda o trabalho e o conhecimento na 

Administração Científica decorrentes da divisão do trabalho e da expropriação 

do saber do operário. Essa estratégia visou reduzir e superar crises por meio 

do realinhamento produtivo. O Capítulo segundo conceitua o taylorismo, 

investigando o seu surgimento, suas características e a organização do 

trabalho, a fase embrionária da gestão do conhecimento e a escola de 

administração de Taylor. O último Capítulo apresenta a educação e a instrução 

no pensamento de Taylor e as possíveis influências tayloristas na Gestão do 

Conhecimento.  
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2 O CONHECIMENTO E O TRABALHO A PARTIR DE TAYLOR  
 

 

 Historicamente, o conhecimento sempre foi objeto de discussão de 

pesquisadores, a exemplo de muitos filósofos interessados em investigar suas 

formas, conceitos, procedimentos e finalidade.  O trabalho, por sua vez, 

recebeu maior atenção de estudiosos principalmente a partir da Revolução 

Industrial (1786) e com o desenvolvimento industrial nos séculos posteriores. 

Exemplo dessa tentativa de estabelecê-lo como objeto pode ser reconhecida 

na obra de Frederick Winslow Taylor (1856-1915) 1, denominada “Princípios de 

Administração Científica”. Outra perspectiva que pode ser considerada 

desdobramento do taylorismo - ainda que tenha características próprias – é a 

Gestão do Conhecimento ocupada em situar a produção do conhecimento nas 

organizações. Desse modo, o estudo encaminhado por esta dissertação 

procurou estabelecer como tema central o pensamento taylorista, sob a 

perspectiva da relação entre conhecimento e educação.  

 Na perspectiva da Gestão do Conhecimento, ele foi definido como um 

conjunto de informações reconhecidas e integradas pela pessoa dentro de um 

esquema pré-existente. Isto significa que as informações são transformadas 

em conhecimento por meio da intervenção de pessoas, seja reconhecendo 

estas informações, seja integrando-as. O conhecimento está mais próximo da 

ação e está relacionado ao uso inteligente da informação (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998). Tem, portanto, características distintas daquelas 

representadas na história da filosofia, ocupada em entender os meios pelos 

quais o sujeito conhece o objeto, seja pela razão seja pela experiência. 

                                                 
1
  Frederick Winslow Taylor (1856-1915), nasceu em Germantown, Estado da Pensilvânia, nos 

Estados Unidos, no dia 20/03/1856). Era “bem nascido”, no mais elevado sentido da 
expressão: seus antepassados eram “quacres” ingleses e sua mãe descendia de uma família 
puritana, de sobrenome Spooner, que chegou à América no “Mayflower”, famoso navio que 
transportou os peregrinos da Inglaterra para os Estados Unidos. Taylor foi iniciador da 
eficiência industrial, sendo chamado, com inteira justiça, o “Pai da Organização Científica do 
Trabalho”. Contribuiu de forma eficaz para o desenvolvimento industrial do Século XX (Pavel 
Gerencer – prefacista da obra de Taylor, “Princípios de Administração Científica, escrita em 
1911). 



15
 

 

Nesse sentido, Gestão do Conhecimento tem assumido destaque não 

apenas nas organizações produtivas como também foi incorporada à 

educação. Nos últimos anos, constata-se a presença de princípios, conceitos, 

práticas e outros aspectos comuns da administração na educação, a exemplo 

do conceito de competência e habilidades. Essa expansão de práticas de 

gestão na educação tem sido objeto de pesquisa de estudiosos empenhados 

em avaliá-los criteriosamente a fim de identificar se são positivos ou não. Além 

do mais procuram investigar a condição histórica de seu surgimento. 

 Mesmo que a gestão do conhecimento tenha se apresentado nos fins do 

século passado é possível identificar no pensamento taylorista alguns aspectos 

que podem situá-los em outros tempos. Um exemplo é o fato da articulação 

entre conhecimento e educação (instrução) que caracterizou o período 

taylorista, o qual enfatizou esse conhecimento prático e educação instrutiva. 

Outro aspecto reside no fato desses dois princípios fazerem parte da gestão 

das organizações enquanto parte do processo produtivo. Por essa razão, 

conhecimento e trabalho constituem aspectos centrais desta pesquisa, e, neste 

capítulo, respondeu a um de seus objetivos específicos: identificar qual o tipo 

de conhecimento é reproduzido a partir da Administração Científica de Taylor. 

 

2.1 A GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 

 

 Para responder ao objetivo específico em destaque, o capítulo 

introduzirá a GC para destacar, sinteticamente, o modo como o taylorismo 

entende o conhecimento, o qual é decorrente da capacidade dos indivíduos em 

gerenciar, descobrir, mapear, classificar, captar, distribuir, criar, multiplicar e 

reter conhecimento eficazmente tornando as empresas mais competitivas e 

geradoras de lucros. Essa perspectiva ilustra o modo como os saberes, na 

composição atual do capitalismo, é definido: como vantagem de competição, o 

que leva ao entendimento de sua radical mudança e nível de ressignificação do 

conhecimento. Nesse sentido, Nonaka e Takeuchi (2008) enfatizam o modo 

como o conhecimento é criado pelos indivíduos: 
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[…] o conhecimento é criado pelos indivíduos. Uma 
organização não pode criar conhecimento sem os 
indivíduos. A organização apoia os indivíduos criativos ou 
propicia contextos para que criem o conhecimento. A criação 
do conhecimento organizacional, dessa forma, deve ser 
compreendida como um processo que amplifica, 
organizacionalmente, o conhecimento criado pelos 
indivíduos e os cristaliza como parte da rede de conhecimento 
da organização. Esse processo tem lugar dentro da 
comunidade de interação em expansão, que cruza os níveis e 
os limites intra e interorganizacionais (NONAKA e TAKEUCHI, 
2008, p. 57, grifo nosso). 

 

 Dessa forma, as organizações retêm os conhecimentos vindos dos 

indivíduos, que fazem parte desse processo organizacional para se manter 

competitivas no mercado. Esses conhecimentos retirados dos indivíduos são 

transformados em estratégias e processos para criação de novos produtos e 

prestação de serviços. Essa tendência é reveladora, pois demonstra que os 

conhecimentos são retirados dos indivíduos, isto é, apropriados tal como a 

força de trabalho. Além do mais, pode sugerir que não é qualquer 

conhecimento aceito pela organização, mas aqueles tidos como úteis para 

garantir a competitividade.  

 De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento é formado 

por uma estrutura ambígua, ou paradoxal, na qual é possível identificar dois 

componentes aparentemente opostos: o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito. Opera-se, portanto, uma diferenciação entre o prático e o teórico, com 

clara predominância do primeiro sobre o segundo. 

Nesse sentido, Carvalho (2012) conceituou o conhecimento explícito 

como componente do conhecimento que se consegue identificar como visível 

ou palpável - codificado em linguagem - facilitando a transmissão de um 

indivíduo para o outro: 

 

Trata-se de um conhecimento cristalizado que pode ser 
transmitido por palavras, números, fórmulas, etc.; pode ser 
armazenado e transportado em artigos, manuais, livros, 
planilhas, banco de dados, etc.; pode, enfim, ser ministrado em 
aulas e palestras (CARVALHO, 2012, p. 12). 

 

 O conhecimento tácito, no entanto, não é palpável e muito menos 

explicável. Ele é profundamente pessoal e, por consequência, mais difícil de 
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ser compartilhado, visto sua característica teórica decorrente das experiências 

pessoais: 

 

O conhecimento tácito […] é altamente pessoal e difícil de 
formalizar tornando-se de comunicação e compartilhamento 
dificultoso. As intuições e os palpites subjetivos estão sob a 
rubrica do conhecimento tácito. O conhecimento tácito está 
profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal 
do indivíduo, assim como nos ideais que ele incorpora 
(NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 19). 

 

 Desta forma, tanto o conhecimento explícito quanto o tácito retidos pelas 

organizações, decorrem das interações no ambiente de negócios e que são 

desenvolvidas por meio de processos de aprendizagem. O conhecimento tácito 

pode ser entendido também como informações associadas à experiência, 

intuição e valores dos indivíduos. Essa compreensão sobre o conhecimento 

deve ser entendida a partir da valorização dos saberes necessários para 

garantir a produção de bens e serviços e revelam a natureza do capitalismo 

contemporâneo: o interesse não se orienta apenas na produção de bens 

duráveis, mas, principalmente, em conhecimento enquanto produto. Foi essa a 

perspectiva adotada pela GC ao incorporar o conhecimento organizacional 

como núcleo central das técnicas gerenciais e inúmeros programas que se 

ampliaram neste século (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  

O estágio atual dos amplos setores da administração e, em particular, da 

GC é revelador: põe em evidência a capacidade do sistema capitalista em 

gerenciar a produção e se reinventar sempre. Mostra os modos como técnicas 

e conhecimento, estratégia de controle e educação foram repensados segundo 

as necessidades vindas da indústria.  

Nesse sentido, é possível compreender que o desenvolvimento dos 

meios de produção apresentou naturezas diversas no modo de estruturação e 

gestão do trabalho humano. No período que precede à Revolução Industrial os 

artesãos geriam seus meios de subsistência e possuíam autonomia nas suas 

decisões. Após a Revolução Industrial o cenário exigiu métodos diferentes de 

organização do trabalho, pois surgiram as organizações com hierarquias e 

padrões rígidos de divisão do trabalho, que contribuíram significativamente na 
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construção organizacional da época, quando passou a se exigir cada vez mais 

novos conhecimentos de sua força de trabalho. 

Por outro lado, a faceta mais representativa da reestruturação do 

capitalismo e do trabalho pode ser reconhecido no advento da Administração 

Científica, a qual estabeleceu um método de trabalho com instruções 

formalizadas, parceladas e minuciosas para que o operário realizasse o 

trabalho, segundo Taylor (2009), da melhor maneira possível. As tarefas a 

serem realizadas pela força de trabalho eram preparadas previamente pela 

seção de planejamento e deviam ser cumpridas fielmente em sua totalidade.  

Essa perspectiva do planejamento administrativo do trabalho alude para 

aspectos mais abrangentes: mostra a sofisticação da produção e o modo como 

o conhecimento aos poucos será incorporado como produto, também pode 

indicar a tentativa de formalizar as experiências e habilidades tácitas dos 

trabalhadores, sugerindo a origem da GC, tal como enfatizaram Nonaka e 

Takeuchi (1997): 

 

A Administração Científica foi uma tentativa de formalizar 
experiências e as habilidades tácitas dos trabalhadores em 
conhecimento científico e objetivo. No entanto, não encarava 
as experiências e os julgamentos dos trabalhadores como uma 
fonte de novos conhecimentos. Consequentemente, a criação 
dos novos métodos de trabalho tornou-se responsabilidade 
apenas dos gerentes (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 41). 

 

Dessa maneira, a possível fase embrionária do que se conhece hoje 

como a Gestão do Conhecimento, por meio da formalização de experiências, é 

retratada por Taylor (2009) quando aponta a urgência em realçar o rendimento 

das máquinas e dos homens nela incorporados por meio da gerência 

administrativa.  

 

Acredito que há muito que fazer e deve ser feito, por meio da 
palavra e publicações para instrução não só dos trabalhadores 
como também de todas as classes em geral, a fim de realçar a 
importância do máximo rendimento de cada máquina e homem, 
mas somente pela adoção da moderna administração científica 
este problema poderá ser facilmente solucionado (TAYLOR, 
2009, p. 35). 
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Assim, no final do século XIX e primórdios do século XX, a 

reestruturação produtiva privilegia o conhecimento tácito do operário, para 

transformá-los em explícitos, já que a ele caberia a função meramente de 

execução, do modo como foi caracterizado pela Revolução Industrial e, mais 

tarde, pela Administração Científica. Por isso, importa considerar que as formas 

pelos quais a GC define e trata o conhecimento e a gestão nas organizações 

devem ser entendidas a partir de relações históricas mais amplas para 

identificar a partir da gerência do trabalho taylorista, a divisão do conhecimento. 

 

 

2.2 NAS ORIGENS DA ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA, A DIVISÃO SOCIAL 
DO TRABALHO E DO CONHECIMENTO 
 

 

 Nos primórdios da Administração Científica o homem e a mulher eram 

considerados extensões de uma máquina, um apêndice, que acelerava a 

produção da indústria. O conhecimento sobre os negócios, dos processos 

produtivos e das competências necessárias à operacionalização da empresa 

estava centrado na alta cúpula, evidenciando a separação entre quem planeja 

e quem executa.  

Desse modo, o foco do capitalista voltava-se para as buscas 

tecnológicas que permitissem uma grande produtividade baseada no 

melhoramento de maquinários e também nos processos gerenciais das 

organizações. Cumpre, desse modo, duas reflexões fundamentais: a primeira 

diz respeito à indústria moderna e a segunda o modo como o conhecimento foi 

articulado à produção. 

 Nas relações que se apresentam na indústria moderna e que 

antecediam a proposta taylorista é possível observar que o trabalhador teve 

seu conhecimento expropriado pelo capitalista na medida em que surgiam as 

inovações tecnológicas. Na moderna indústria, que superou formas artesanais 

de trabalho, é possível localizar um aspecto mais singular no taylorismo: as 

origens da acentuada divisão social do trabalho e, em decorrência, do 

conhecimento.  
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De acordo com Behr e Nascimento (2008), o surgimento da gestão do 

conhecimento é uma consequência direta do ambiente instável das 

organizações. Nesse sentido, as empresas são consideradas organismos 

capazes de acumular e produzir conhecimento para a alavancagem de 

inovações, e esses organismos teriam a capacidade de disseminar 

internamente tal conhecimento, facilitando o ajuste ou a adaptação 

organizacional ligados ao ambiente. As práticas de gestão do conhecimento 

estão intimamente à ideia de que a informação e a tecnologia são valiosos 

bens que podem ser usados como recursos estratégicos para a obtenção de 

vantagem competitiva. 

 As inovações e descobertas decorrentes da Revolução Industrial 

favoreceram o aumento da capacidade produtiva dos homens e a instauração 

de uma nova relação social, fundada entre aqueles que possuíam os meios de 

produção necessários a estes fins e aqueles desprovidos deles, que se 

submeteram à única forma de sobrevivência disponível na era que se iniciava – 

vender-se como força de trabalho (HUNT; SHERMAN, 2005). 

 Nesse sentido, Lessa (2013) destaca que no século XVIII algumas 

regiões da Europa passaram por uma mudança significativa no que se refere 

ao sistema de produção. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, 

fortalece o sistema capitalista e solidifica suas raízes na Europa e em outras 

regiões do mundo, modificando o sistema de produção, pois colocou a máquina 

para fazer o trabalho que antes era realizado pelos artesãos. Desta forma, o 

dono da fábrica conseguiu aumentar sua margem de lucro com uma produção 

cada vez mais rápida. Se, por um lado, esta mudança trouxe benefícios (queda 

nos preços das mercadorias), por outro lado, a população perdeu muito com o 

desemprego, baixos salários, péssimas condições de trabalho, poluição do ar e 

rios e acidentes nas máquinas. 

 Com as máquinas executando o trabalho que até então era dos artesãos 

ocorreu uma ampliação da quantidade de mercadorias produzidas, o que levou 

as fábricas a requisitar as habilidades manuais dos trabalhadores como fator 

básico do processo de produção. Nessa fase, ainda era o trabalhador quem 

comandava o processo de trabalho, pois detinha o conhecimento das etapas 

daquilo que produzia. De acordo com Barradas (2014), esse fato demonstra 

que ainda não havia subordinação completa do trabalhador ao Capitalismo. 
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 Para superar esse obstáculo relacionado à falta de subordinação do 

trabalhador ao Capital, Barradas (2014) sugeriu que, nesse período, o caráter 

progressista da nova ordem se impunha e exigia novos ordenamentos 

produtivos, uma justificativa ideológica que sustentasse as transformações em 

curso e a demonstração de uma eficiência econômica que não gerasse 

suspeitas quanto à necessidade e benefícios do Capitalismo, cujos principais 

representantes trataram de apresentar justificativas que mostrassem sua 

eficiência. 

 Nesse aspecto, Antunes (2005), pondera sobre essa justificativa quanto 

à eficiência do Capitalismo, quando exemplifica que por mais destruídos que 

fosse um procedimento produtivo em particular, se o produto é lucrativamente 

imposto ao mercado ele deve ser recebido como expressão correta e própria 

da economia capitalista, o que em outras palavras significa dizer que os fins 

justificam os meios: 

 

Mesmo que 90% do material e dos recursos de trabalho 
necessários para a produção e distribuição de uma mercadoria 
comercializada lucrativamente – por exemplo, um produto 
cosmético: um creme facial -, da propaganda eletrônica ou da 
sua embalagem, sejam em termos físicos ou figurativos (mas 
em relação aos custos de produção, efetivamente real), levada 
direto para o lixo, e apenas 10% sejam dedicados ao 
preparado químico, responsável pelos benefícios reais ou 
imaginários do creme ao consumidor, as práticas obviamente 
devastadoras envolvidas ao processo são plenamente 
justificadas, desde que sintonizadas com os critérios de 
eficiência, racionalidade e economia capitalista, em virtude da 
lucratividade comprovada da mercadoria em questão 
(ANTUNES, 2005, p. 26, grifo nosso). 

 

 Desta forma, fica evidenciado o critério da eficiência do Capital: se o 

produto é lucrativo, as consequências de seu processo de fabricação, 

principalmente aos operários e ao meio ambiente são pouco importantes. A 

defesa desse princípio revela o caráter destrutivo e incontrolável das forças 

produtivas capitalista, pois, tudo é submetido à lógica do lucro e tudo é 

transformado em mercadoria, inclusiva a força de trabalho, a educação e o 

conhecimento. 

 Segundo Alves (2007), o Capitalismo é o único modo histórico de 

produção em que a força de trabalho é mercadoria, através da instauração do 
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trabalho livre, que nos dá a chave de acumulação de mais-valia. Sem o 

trabalho livre ou força de trabalho como mercadoria não existiria produção de 

mais-valia, pois só a força de trabalho como mercadoria é capaz de produzi-la.  

 A transformação da força de trabalho em mercadoria foi uma das 

formas, segundo Paniago (2012), que o Capital utilizou para se consolidar 

como um sistema universal e dominante superou as barreiras dos modos de 

produção anteriores e se libertou de grande parte das restrições sociais, 

políticas e materiais no seu impulso à autorreprodução contínua. 

 A divisão do trabalho foi uma forma de consolidação do Capitalismo que 

possibilitou a intensificação da produção industrial. Nesse caso, um dos 

teóricos principais que deu sua contribuição no sentido de entender a produção 

foi Adam Smith, autor da obra A Riqueza das Nações, publicada em 1776. De 

acordo com Smith (1988), o maior aprimoramento das forças produtivas do 

trabalho, e a maior parte da habilidade, destreza e bom senso com os quais o 

trabalho é em toda parte dirigido ou executado, parecem ter sido resultados da 

divisão do trabalho. 

 Para Smith (1988), um representante do pensamento liberal, a divisão 

do trabalho é mérito do Capitalismo, no entanto, como resultado dessa divisão, 

não é possível a identificação do bom senso na direção e execução do 

trabalho, haja vista o fato de que o trabalhador era submetido à lógica do 

Capital, com uma intensiva carga de trabalho, executando ações repetitivas e 

não possuindo mais a visão de todo o processo produtivo. 

 Nesse sentido, Hunt e Sherman (2005, p. 60), apontam que “Smith 

acreditava que os indivíduos desprovidos de capital estão sempre procurando 

emprego que lhes ofereça o maior retorno monetário possível pelo seu 

trabalho”. Entretanto, essa busca constante por emprego se justifica pela 

exploração do trabalhador e aos salários pagos. 

 De acordo com Smith (1988), esse sistema de produção caracterizou-se 

basicamente pela divisão do trabalho e aumento da produtividade, o que 

segundo ele, no mérito deste sistema econômico 
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Essa divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, 
não é, em sua origem, o efeito de uma sabedoria humana 
qualquer, que preveria e visaria esta riqueza geral à qual dá 
origem. Ela é a consequência necessária, embora muito lenta e 
gradual, de certa tendência ou propensão existente na 
natureza humana que não tem em vista essa utilidade extensa, 
ou seja: a propensão a intercambiar, permutar ou trocar uma 
coisa pela outra (SMITH, 1988, p. 7). 

 

 Quando Adam Smith aponta que da divisão do trabalho derivam tantas 

vantagens, possivelmente se refere às vantagens para os capitalistas, 

detentores dos meios de produção, que obtinham riquezas graças ao 

barateamento da força de trabalho abundante nas cidades e proveniente do 

forte êxodo rural daquele período e da intensa exploração dos operários. Desta 

forma, este teórico demonstra a tendência liberal que é a de naturalizar 

qualquer ação que justifique e legitime o Capitalismo, a exemplo da 

competição, da divisão do trabalho e também do conhecimento. 

 Smith (1988) acreditava que um mercado livre e sem entraves, além de 

assegurar a utilização mais vantajosa das energias e dos recursos produtivos, 

possibilitaria também um progresso econômico contínuo. A questão da divisão 

do trabalho constituía o alicerce fundamental da teoria econômica do 

liberalismo clássico. De acordo com Smith (1988), a divisão do trabalho 

corresponde à especialização de tarefas com funções específicas, com o 

objetivo de dinamizar e otimizar a produção industrial. Esse processo produz 

eficiência e rapidez ao sistema produtivo. A especialização delimitada de 

funções e tarefas nas etapas produtivas industriais é derivada do crescimento 

do comércio, do Capitalismo e impulsionada pela elevada produção industrial.  

Desta forma, a divisão do trabalho possibilita que o trabalhador, com a 

tarefa repetitiva, adquira uma agilidade maior e fique habilitado na execução 

dos movimentos na linha de produção, gerando uma diminuição no tempo 

gasto, tendo como resultado o aumento produtivo durante sua jornada de 

trabalho (SMITH, 1988). Portanto, a divisão do trabalho constituía aspecto 

central na ampliação e dinamização da produção, modelo este que promoveria 

a especialização da força de trabalho. De acordo com Alves (2007, p. 53), “com 

a máquina capitalista, o conhecimento e a atividade consciente não estão mais 

no sujeito que trabalha, mas na atividade mecânica do instrumento como 

ferramenta utilizado a serviço da valorização do capital”.  
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Marx (1983), em um momento histórico anterior, enfatizou que o saber 

que é retirado do trabalhador o confronta e o domina como propriedade do 

capital, que é representado no conjunto da oficina composta por numerosos 

trabalhadores parciais. Essa oposição de forças intelectuais tem por base 

princípios subjetivos, no sentido de que é resultado da nova organização que a 

manufatura realiza sobre o elemento subjetivo da produção, a força de 

trabalho. A atividade laborativa do operário individual é reduzida a movimentos 

parciais, autônomos do restante do processo produtivo. A produção assume 

caráter social, mas só se realiza sob o comando do capital, que confronta o 

operário e deste retira toda consciência da atividade, tornando-o instrumento 

não só do processo de valorização, como também do próprio processo de 

trabalho. 

A extirpação das potências intelectuais do processo material de 

produção é condição necessária ao desenvolvimento do modo de produção 

capitalista. A partir do instante em que o trabalhador é afastado dos meios de 

produção e, consequentemente, do planejamento e do resultado do seu 

trabalho, essa cisão provoca uma relação de estranhamento que não permite 

que a riqueza produzida socialmente seja apropriada pelos seus produtores 

(MARX, 1983). 

Segundo o entendimento de Taylor (2009), o conhecimento que o 

trabalhador possui sobre o processo de trabalho é muito maior que o da 

gerência, o que cria possibilidades de resistência para o trabalhador ou, 

também, a possibilidade de fazer cera. Taylor (2009) destaca que esse 

retardamento das tarefas é uma posição política dos trabalhadores que 

acreditam que trabalhando menos estarão preservando postos de trabalhos 

para a classe, assim como evitando uma exploração excessiva da força de 

trabalho. 

As desigualdades entre patrões e empregados não eram somente 

econômicas, mas também intelectuais, ou seja, o operário não tinha o direito de 

desenvolver sua capacidade de criação, o seu intelecto. A dominação da 

classe superior (burgueses, capitalistas, os ricos) sobre a camada social mais 

baixa (a massa, os operários, os pobres) ocorria também de forma política e 

social. Nesse contexto, Marx (1983) destaca que a liberdade sob a ótica do 

Capitalismo é uma liberdade contraditória. O trabalhador é não-propriedade e 
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este é um aspecto positivo da liberdade, por sua vez, o fato de também ser 

não-proprietário, representa um aspecto negativo, pois o trabalhador, uma vez 

desprovido das condições materiais para o trabalho deve se deslocar até o 

mercado para vender sua própria pele e se submeter no interior da produção 

aos ditames do Capitalista. 

Essa liberdade é considerada contraditória, pois os indivíduos 

aparecem livres e não livres ao mesmo tempo. No tocante à essa liberdade da 

força de trabalho, Frigotto (2006) exemplifica que a liberdade do trabalhador 

tem seus limites: 

 

Na melhor das hipóteses, a liberdade que o trabalhador tem é 
escolher o capitalista para quem trabalhará, mas a liberdade de 
não trabalhar para o capitalista algum é simplesmente a 
liberdade de passar fome ou sofrer degradação social. Em 
última instância, o trabalhador depende, para sobreviver, de 
que o capitalista se disponha a comprar a sua força de trabalho 
(FRIGOTTO, 2006, p. 66). 

 

Na Administração Científica, a intervenção do operário no processo de 

produção é mínima, pois a exigência de trabalhadores qualificados é restrita 

pelas características do modelo de produção. A qualificação requisitada para a 

realização de tarefas repetitivas e com pouco conhecimento agregado é 

reduzida, o que também não permitia maior liberdade de ação e criação do 

operário. Nesse caso, a novidade de Taylor (2009) é o controle sobre o tempo 

e o ritmo de trabalho, que com a utilização de sistemas organizados e 

retilíneos, fixa o operário como meio de controle da organização do trabalho e 

do que ele entendia por conhecimento ou ciência. Para Taylor, o trabalhador 

deveria ter um tipo específico de formação para a execução da operação a que 

lhe era atribuída. 

O saber do trabalhador passava, então, para a propriedade do patrão. 

Em outros termos, o trabalho do operário não necessitava de conhecimento do 

conjunto da produção, mas tão somente de sua função específica 

desempenhada. Essa condição sugere que a indústria dividiu o conhecimento 

tanto quanto o trabalho, como uma forma de exercer o controle sobre o 

operário, por meio da gerência científica, conforme explica o próprio Taylor: 
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O uso prático dos dados científicos requer uma sala em que 
são guardados os livros, notações dos rendimentos máximos, 
etc., e uma mesa para o planejador das tarefas. Assim, todo o 
trabalho feito pelo operário no sistema antigo, como resultado 
de sua experiência pessoal, deve ser necessariamente 
aplicado pela direção no novo sistema, de acordo com as leis 
da ciência, porquanto o trabalhador, ainda que bem habilitado 
na organização e uso dos dados científicos, estaria 
materialmente impossibilitado de trabalhar, ao mesmo tempo, 
na máquina e na mesa de planejamento. Está claro, então, na 
maioria dos casos, que um tipo de homem é necessário para 
planejar e outro diferente para executar o trabalho (TAYLOR, 
2009, p. 41).  

 

Com o advento da Administração Científica de Taylor e de uma 

metodologia de trabalho moderna, a instrução da força de trabalho foi pensada 

para realização do trabalho da melhor maneira, segundo os critérios 

determinados pela indústria. De acordo bom Braverman (1974), a instrução ao 

trabalhador ocorria de forma parcelada, escrita, minuciosa, a respeito do 

melhor processo de fazer cada tarefa, e era preparada previamente na seção 

de planejamento. 

De acordo com Polizelli e Ruiz Júnior (2011), se o taylorismo havia 

introduzido o perfil profissional, a sua evolução posterior exigiu elevar as 

capacidades profissionais de maneira ampla com destaque para a inteligência 

organizacional, transitoriedade da aplicação do conhecimento em função da 

variação dos desejos e necessidades dos clientes. A manufatura passa a ser 

constantemente redesenhada em função das alterações de mercado. Logo, os 

trabalhadores da linha também devem ser constantemente qualificados. 

Desta forma, é possível identificar no taylorismo os primeiros indícios 

do que se conhece atualmente como a gestão do conhecimento, haja vista o 

fato dessas instruções serem expropriadas do próprio operário e passadas a 

ele de modo formal, como Taylor (2009) enfatiza em sua obra mais conhecida: 

 

Acredito que há muito que fazer e deve ser feito, por meio da 
palavra e publicações para instrução não só dos trabalhadores 
como também de todas as classes em geral, a fim de realçar a 
importância do máximo rendimento de cada máquina e homem, 
mas somente pela adoção da moderna administração científica 
este problema poderá ser finalmente solucionado (TAYLOR, 
2009, p. 35). 

 



27
 

 

Essas instruções representavam o trabalho combinado de vários 

homens, cada qual com funções específicas. Um deles, por exemplo, é 

especialista em determinar a velocidade adequada no corte de metais e pode 

empregar as instruções como parâmetro para obter a velocidade conveniente. 

Outro analisa os movimentos mais precisos a serem empregados pelo 

trabalhador na colocação do material na máquina e na sua remoção. Ainda um 

terceiro, por meio de registros de tempo, colhidos anteriormente, organiza uma 

escala do tempo com a velocidade adequada para cada fase da tarefa. As 

instruções de todos esses homens, entretanto, são escritas em uma simples 

folha ou ficha de instrução (RIBEIRO, 2003). 

Taylor (2009) entendia como qualificação os conhecimentos 

específicos que a força de trabalho deveria ter acerca dos processos 

produtivos e as máquinas para atingir as metas propostas pela gerência. O 

conhecimento, na Administração Científica, se referia ao saber profissional, ou 

seja, saber o suficiente para executar as operações necessárias nas linhas de 

produção tayloristas. 

Portanto, a força de trabalho deixa de ser a proprietária de suas 

ferramentas, bem como do conhecimento da totalidade do processo de 

produção, e transforma-se em uma mercadoria assalariada livre, disposta a ser 

comprada no mercado pelos detentores dos meios de produção. Nesse 

momento particular da história, a visão predominante dos Capitalistas está 

voltada para os aspectos tecnológicos, como meio para tornar explícitos os 

conhecimentos tácitos, utilizando a força de trabalho como importante recurso 

para produção de inovação, por meio do capital intelectual da força de trabalho. 

 De acordo com Drucker (2002), origem do capital intelectual é inerente 

ao surgimento da sociedade do conhecimento, ou sociedade pós-capitalista, 

logo depois da Segunda Guerra Mundial. Esse período ficou conhecido por 

inovações, mudanças e transformações, quando a informação e o 

conhecimento, teoricamente, passaram a ter um papel fundamental para as 

empresas na obtenção de um diferencial competitivo.  

Nesse sentido, no taylorismo, é possível identificar que as inovações 

tecnológicas, ampliam os processos de controle sobre o trabalho e o 

conhecimento da força de trabalho. 
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2.3 A INOVAÇÃO E O CONHECIMENTO A PARTIR DE TAYLOR 
 

 

 A vontade de dominar o conhecimento acompanha a trajetória humana. 

Nossos ancestrais bíblicos expulsos de seu habitat original justamente pela 

atração fatal que lhes causou a aquisição do conhecimento, materializado 

numa certa árvore no centro do Jardim do Éden. Em parcela expressiva de 

seus diálogos, Platão buscava compreender a natureza do conhecimento 

(episteme). A fé hindu percebia o conhecimento (jnana) como uma das três 

vias de acesso à divindade (TERRA, 2005). 

A partir da Revolução Industrial, com o surgimento de novas máquinas, 

as indústrias passaram a exigir cada vez mais novos conhecimentos da força 

de trabalho, por meio da qualificação formal mínima. De acordo com Felizardo 

(2010), as novas tecnologias qualificam o operário em termos de saber 

instrumental, porém o desqualificam em conhecimento ou saber do seu ofício, 

o qual é transferido gradativamente às máquinas, destituindo o trabalhador de 

sua posse. Em outros termos, para operar as novas máquinas, o conhecimento 

do operário é expropriado, de modo a reafirmar a hegemonia do capital sobre a 

força de trabalho. 

 As constantes inovações em processos e maquinários, além de provocar 

transformações técnicas, organizacionais e de gestão nas indústrias do início 

do século XX reafirmam o controle sobre o saber da força de trabalho e sobre a 

divisão do trabalho. De acordo com Coriat (1988), tanto no caso das soluções 

organizacionais quanto nas tecnológicas trata-se de aprofundar as técnicas de 

organização visando aperfeiçoar os métodos tradicionais de controle sobre o 

trabalho. 

 Nesse contexto, o conceito de inovação pode ser apresentado como 

uma mudança no estado natural das coisas, obtidas por meio de alterações 

significativas e implantadas com sucesso a produtos, processos ou serviços, 

conforme Freitas Filho (2013) enfatiza: 
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Pode-se dizer, portanto, que inovar é a capacidade das 
pessoas de utilizar sua criatividade, seus conhecimentos e 
suas habilidades na geração de uma mudança que altere o 
status quo de um produto, de um serviço, de uma tecnologia, 
de um novo processo produtivo, ou ainda na criação de um 
novo mercado ainda não explorado (FREITAS FILHO, 2013, p. 
5, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, é possível identificar que a tecnologia desempenha papel 

essencial na chamada Era do Conhecimento, consistindo na adoção de 

ferramentas e métodos que objetivam facilitar a captação, a estruturação e a 

disseminação do conhecimento anteriormente desestruturado e disperso na 

organização ou restrito a poucas pessoas por meio dos manuais e normas 

complexos, tendo em vista sua utilização de forma estratégica e racional por 

todos os colaboradores. O atual desenvolvimento tecnológico na área da 

informação e do conhecimento é um dos aspectos importantes nessa nova 

ênfase das organizações (ANGELONI, 2008). 

De acordo com Angeloni (2008, p. 61), “o conhecimento tácito encontra-

se diretamente relacionado com a cultura organizacional”. No taylorismo, a 

cultura organizacional das fábricas era a de que era necessário executar as 

ordens recebidas da supervisão, sob pena de demissão do operário.  

O conhecimento é composto em grande parte pelos elementos 

presentes na psique do indivíduo. Nesse sentido, é possível afirmar que o 

ambiente das fábricas, era uma espécie de prisão psíquica do indivíduo. Nelas, 

a força de trabalho não opinava, não criava, simplesmente executava 

(ANGELONI, 2008). 

Segundo Hobsbawm (2000), a eficiência no trabalho passou a ser 

considerada um assunto de estudo especial, tão importante quanto o uso 

eficiente do equipamento e da matéria-prima no Capitalismo Industrial. Sendo 

assim, tal assunto atraiu pesquisadores, engenheiros, governos e outros 

fornecedores de material histórico. Esse estudo especial tinha em sua base 

três elementos: uma análise cuidadosa dos processos de produção; um 

sistema de contabilidade de custo que permitia com que a organização 

descobrisse o custo da mão-de-obra de cada operação e a elaboração de 

sistemas de incentivos e supervisão capazes de fazer os trabalhadores 

trabalharem na intensidade máxima. 
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A constante busca pela eficiência dos processos produtivos, a nova 

rotina e o ritmo de trabalho foram as inovações do modelo taylorista às 

indústrias do final do século XIX e início do século XX, por meio dos estudos e 

da implantação da organização racional do trabalho. Um exemplo de inovação 

é apresentado por Taylor (2009), quando enfatiza a invenção e 

aperfeiçoamento da régua de cálculo, após 15 anos de dedicação de tempo na 

procura de uma solução simples: 

 

[…] Quatro ou cinco homens, em várias épocas, deram 
praticamente todo o seu tempo a este trabalho e, finalmente, 
enquanto estivemos na Bethlehem Steel Company, a régua de 
cálculo foi inventada […]. Graças à régua de cálculo um 
desse intrincados problemas pode ser resolvido em menos de 
meio minuto por um bom mecânico, quer entenda ou não de 
matemática, tornando-se assim, utilizável na prática corrente o 
resultado de tantos anos de experiência na arte de cortar 
metais (TAYLOR, 2009, p. 82, grifo nosso). 

 

Nesse contexto, Pavel Gerencer, prefacista da obra “Princípios de 

Administração Científica”, destaca as características inovadoras de Taylor: 

 

Registrou Taylor 50 valiosas patentes de invenção sobre 
máquinas, ferramentas e processos de trabalho. Taylor possuía 
extraordinária capacidade de ação. Se encontrava algum 
obstáculo, nunca pensava em fugir-lhe ou rodeá-lo. Passava 
através dele ou o levava de roldão. Com esse propósito, seguiu 
durante toda a sua vida a linha de maior resistência. (TAYLOR 
2009, p. 14) 
 

Portanto, é possível considerar que, em decorrência dos processos de 

inovação ocorridos na indústria e a utilização dos maquinários modernos, os 

trabalhadores eram submetidos a jornadas extensas, condições de trabalho 

precárias e salários extremamente baixos, realizando suas atividades somente 

para sua subsistência. Muitos desses operários trabalhavam até o limite de 

suas forças a ainda eram tidos por negligentes por seus empregadores.  

De acordo com Terra (2005, p. 3), “o recurso conhecimento gera valor 

e garante vantagens competitivas”. Entre essas vantagens podemos citar a 

capacidade de inovação das organizações; o que não ocorria no taylorismo, 

haja vista que, nesse momento particular da história o operário era alienado do 
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seu trabalho, pois não conhecia o processo de produção como um todo e não 

podia usufruir o produto que era destinado a outros. 

 Beaud (1987) destaca que, assim como Carlitos, em Os Tempos 

Modernos, muitos não aceitam, não suportam, recusam: absenteísmo e turn 

over2 atingem níveis elevados: 

 

Em 1913, para um efetivo de 15000 operários, 53000 pessoas 
foram empregadas durante o ano; 23 no final desse mesmo 
ano, para aumentar em 100 pessoas os efetivos de uma 
fábrica, a companhia teve de empregar 963.24. Mais que isso, 
o secretário da Associação dos Empregadores de Detroit se 
inquieta: As fábricas são um barril de pólvora (...). É 
absolutamente necessário fazer algo (BEAUD, 1987, p. 260).  

 

Nesse momento particular da história, os operários eram submetidos a 

duras regras de conduta e comportamento, entravam na fábrica para trabalhar 

exatamente como prescrito pela gerência, cumprindo rigorosamente as regras 

e as ordens para o exercício de cada função, não lhes competindo manifestar 

quaisquer desacordos ou insatisfação, sob pena de demissão.  

Outro fator de desmotivação, de acordo com Takeuchi e Nonaka 

(2008), era o fato de que o operário de primeira linha estava imerso nos 

detalhes do dia-a-dia de determinadas tecnologias, produtos ou mercados. 

Ninguém era mais especialista do que ele nas realidades dos negócios de uma 

empresa. Porém, embora esse empregado tivesse muitas informações 

altamente específicas, frequentemente considerava difícil transformar essas 

informações em conhecimento útil. O empregado ficava tão envolvido em sua 

própria perspectiva estreita que perdia de vista o contexto mais amplo. 

Nonaka e Takeuchi (1997), destacam que houve tentativas das escolas 

de administração no que diz respeito a priorizar o conhecimento como 

importante recurso para  

Em virtude dessa falta de visão do processo como um todo, a inovação 

ficava dificultada, pois o repertório de saberes individuais e dos socialmente 

compartilhados pelo grupo não era tratado como um valioso ativo, capaz de 

vencer as barreiras ambientais e competitivas. Nas fábricas desse momento 
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histórico, não era viabilizada a geração, a disponibilização e a internalização de 

conhecimento por parte da força de trabalho para subsidiar as tomadas de 

decisões. 

Em decorrência da nova relação do trabalhador com as máquinas, do 

fato de que, do operário somente era importante sua força braçal, surgiram, 

além da desmotivação, também as doenças relacionadas aos trabalhos 

repetitivos, ritmos acelerados e ao estresse. O impacto dessas mudanças levou 

a um quadro de adoecimento típico de determinados processos de trabalho e 

aos níveis de absenteísmo observados nas empresas (RIBEIRO, 1999). 

Diante desse cenário, a força de trabalho manifestava sua revolta sob a 

forma de absenteísmo e turn over3, constituindo-se assim, um obstáculo para o 

Capitalismo Industrial, o qual busca superá-lo de modo a evitar eventuais 

crises. 

 

 

2.4 CRISES DO CAPITALISMO E SUAS RESPOSTAS 
 

 

Uma força de trabalho desmotivada, insatisfeita e revoltada consistia em 

uma forte barreira aos avanços do Capitalismo, o qual revela uma capacidade 

de sobreviver e de se adaptar aos obstáculos que o desafiam. De acordo com 

Harvey (2005), o termo “crise” está relacionado ao fato dela ser o resultado do 

desenvolvimento das contradições inerentes ao modo de produção capitalista. 

As crises surgem como agente regulador, de modo a resolver provisoriamente, 

as contradições relacionadas ao modo de produção capitalista.  

 Nesse sentido, a Academia de Ciências da URSS (1961) descreve que 

as crises capitalistas são crises de superprodução, as quais manifestam, antes 

de tudo, em que as mercadorias não encontram saídas porque foram 

produzidas em quantidade maior do que podem comprar os principais 

                                                 
3
 “O absenteísmo (atrasos, faltas e saídas antecipadas no trabalho) não se correlaciona com a 

satisfação geral no emprego, mas com o comprometimento. Os trabalhadores mais 
competentes, devido à sua habilidade de adaptação, conhecimentos gerais e senso de 
responsabilidade costumam ser mais motivados e que esta motivação afeta  positivamente a 
satisfação (intrínseca e extrínseca) e o comprometimento. Assim, trabalhadores mais 
competentes, tendem a ser mais satisfeitos, comprometidos e com menores taxas de 
absenteísmo e rotatividade (turn over)” (LEON, 2009, p. 15). 
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consumidores – as massas populares cujo poder aquisitivo está limitado por 

marcos muito estreitos. Os excedentes de mercadorias entulham os depósitos, 

os capitalistas diminuem a produção e dispensam operários. Uma grande 

quantidade de empresas é fechada. O desemprego cresce aceleradamente e 

grande número de pequenos produtores da cidade e do campo é arruinado. A 

falta de saída para as mercadorias leva ao transtorno do comércio. Rompem-se 

as relações de crédito. Os capitalistas sentem uma carência aguda de dinheiro 

em mãos para os pagamentos. Ocorre a quebra da bolsa de valores – caem 

aceleradamente as cotações das ações e de outros títulos. Espraia-se a onda 

de bancarrotas de firmas industriais, comerciais e bancárias. 

 Durante as crises, as massas trabalhadoras sentem uma privação 

particularmente aguda do mais essencial, suas necessidades são satisfeitas 

em condições piores do que em qualquer outra época. Massas de milhões 

passam fome porque foi produzido demasiado trigo, pessoas padecem de frio 

porque se extraiu demasiado carvão. Os trabalhadores são privados dos meios 

de vida, precisamente porque produziram estes meios de vida em quantidade 

demasiada (ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA URSS, 1961). 

 Não é sempre que uma crise se apresenta como um fato negativo. Para 

Alves (2007, p. 143) “a ideia de crise é complexa, pois na perspectiva da lógica 

do capital, as crises do sistema não possuem apenas sentido de negatividade”. 

O mesmo autor destaca que é por meio dessas crises que o sistema produtor 

de mercadorias cresce e se expande, recompondo suas estruturas de 

acumulação de valor. 

 De acordo com Antunes (2005), no século XX, o Capitalismo passou por 

diversos momentos de crise nos quais percebemos claramente os problemas 

de sua lógica de crescimento permanente. Apesar disso, as novas formas de 

rearticulação das políticas econômicas e o afamado progresso tecnológico 

conseguiram dar suporte para que o capitalismo alcançasse novas fronteiras. 

De acordo com Antunes (2005, p. 31) “a crise capitalista não é outra coisa 

senão a ruptura de um padrão de dominação de classe relativamente estável”.  

 Ela aparece como uma crise econômica, que se expressa na queda da 

taxa de lucro. Seu núcleo, entretanto, é marcado pelo fracasso de um padrão 

de dominação estabelecido para o capital, a crise somente pode encontrar sua 
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resolução através da luta, mediante o estabelecimento da autoridade e através 

de uma difícil busca de novos padrões de dominação (ANTUNES, 2005). 

 Uma das formas do Capitalismo se impor, superando seus obstáculos 

sob os mais diversos aspectos, é por ocasião de uma crise, quando promove 

uma reestruturação produtiva, impactando sobremaneira a classe trabalhadora. 

A experiência histórica demonstra que sempre que as sociedades precisaram 

obrigar parte de seus membros a apertar os cintos e a viver ao nível de 

subsistência, foram os de menor poder econômico e político que tiveram que 

arcar com os sacrifícios (HUNT; SHERMAN, 2005).  

 Segundo Mota (1991), o ano de 1929 pode ser considerado o marco de 

uma das maiores crises da história do Capitalismo. Foi o ano em que os 

Estados Unidos foram abalados por uma grave crise econômica que repercutiu 

no mundo inteiro. Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), os Estados 

Unidos, foram os principais fornecedores dos países europeus, exportando 

grandes quantidades de produtos industrializados, alimentos e capitais (sob a 

forma de empréstimos).  

Por consequência, no período pós-guerra, os Estados Unidos, tornaram-

se a maior potência econômica do mundo. Em 1920, a indústria norte-

americana produzia quase 50% de toda a produção industrial do mundo. Por 

quase toda a década de 20, a prosperidade econômica gerou nos norte-

americanos um clima de grande euforia e de consumo desenfreado, gerando o 

modo de vida americano (American way of life), como modelo de progresso.  

Viver bem significava consumir cada vez mais. Porém, no final da 

década de 20, a produção norte-americana atingiu um ritmo de crescimento 

muito maior do que a demanda por seus produtos, gerando uma crise de 

superprodução. Em 1929, os Estados Unidos conheceram uma profunda crise 

econômica, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que gerou uma 

grave crise interna, um alto índice de desemprego e que acabou afetando 

vários países do mundo.  As reações nacionais à crise foram muito diversas, 

demoradas e em muitos casos tímidas ou mesmo equivocadas. Alguns países 

(“Clube do Ouro”), liderados pela França reagiram tardia e equivocadamente, 

tentando ressuscitar o Padrão Ouro, só mais tarde introduzindo políticas 

anticíclicas. Os EUA, só em 1933, depois da vitória de Roosevelt, além de 
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políticas de welfare state4 praticaram políticas anticíclicas, mais tarde 

parcialmente contidas pelo Congresso. Além disso, os EUA praticaram políticas 

fortemente protecionistas também sobre matérias-primas concorrentes e 

impuseram desastrosos “acordos” especiais a terceiros países, como o com 

Cuba (CANO, 2009). 

 Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de 

reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de dominação, 

cujos contornos mais evidentes foram o advento do neoliberalismo, com a 

privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do trabalho e a 

desmontagem do setor produtivo estatal (ANTUNES, 2005). 

 De acordo com Antunes (2005), quanto mais se avança na competição 

intercapitalista, quanto mais se desenvolve a tecnologia concorrencial em uma 

dada região ou conjunto de países, quanto mais se expandem os capitais 

financeiros dos países imperialistas, maior é a desmontagem e a 

desestruturação daqueles que estão subordinados ou mesmo excluídos desse 

processo, ou ainda que não conseguem acompanhá-lo, quer pela ausência de 

base interna sólida, como a maioria dos pequenos países asiáticos, quer 

porque não conseguem acompanhar a intensidade do ritmo tecnológico hoje 

vivenciado, que também é controlado pelos países da tríade (EUA, União 

Europeia e Japão).  Nesse contexto, Antunes (2005) complementa: 

 
Portanto, em meio a tanta destruição de forças produtivas, da 
natureza e do meio ambiente, há também, em escala mundial, 
uma ação destrutiva contra a força humana de trabalho, que 
tem enorme contingentes precarizados ou mesmo à margem 
do processo produtivo. Apesar do significativo avanço 
tecnológico encontrado (que poderia possibilitar, em escala 
mundial, uma redução da jornada de trabalho), pode-se 
presenciar em vários países, como a Inglaterra e o Japão, para 
citar países do centro do sistema, uma política de 
prolongamento da jornada de trabalho. A Inglaterra tem a maior 
jornada de trabalho dentre os países da União Europeia, e o 
Japão, se já não bastasse sua histórica jornada prolongada de 
trabalho, vem tentando, por meio de proposta do governo e dos 
empresários, aumentá-las mais ainda, como receituário para a 
saída da crise (ANTUNES, 2005, p. 33-34). 

                                                 
4
 Welfare State como resultado de uma crescente necessidade de cuidado social em função da 

desorganização produzida pela industrialização e urbanização, com generalização de situações 
de riscos crescentes em termos do número de trabalhadores dependentes, de 
desempregados[…].O Welfare State é percebido como mecanismo centralizado capaz de criar 
novas formas de solidariedade para resolver os problemas da divisão e especialização do 
trabalho (OFFE, 1984).  
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 A resposta do capital à crise não ocorreu por um enfrentamento direto 

pela força, mas indireto. Reestruturou as linhas de produção para aumentar a 

dependência do operário ao trabalho (esteira, política de recompensa, salário, 

fiscalização, etc.), provocando nele esgotamento físico e psíquico. Foi para isso 

que o taylorismo foi pensado e articulado: atender às demandas da produção 

de modo a reduzir a resistência do operário à exploração do trabalho, 

aumentando a mais-valia.  

 Além disso, outra estratégia, não menos sutil, foi a de investir na 

educação para a formação da massa trabalhadora. Nesse momento, o ensino 

deixa de ser clássico, filosófico, para ser prático e atender a funções 

determinadas na escala de trabalho. Os objetivos da educação não eram o de 

conhecer, no sentido filosófico, mas de preparar força de trabalho que 

soubesse minimamente ler aquilo que a Revolução Industrial apresentava 

como novidade. A educação, então, cumpriu um formulário, um objetivo 

exterior a ela, quando introduziu novos conteúdos (matriz positivista e 

tecnicista) para adequar, sujeitar, o indivíduo à vida, ao trabalho.  

 A educação, desta forma, cumpriu o protocolo quando assimilou os 

mesmos conteúdos que a produção requisitava: uma força de trabalho 

qualificada (ensino técnico) e obediente (moral passiva, conformista, que 

acredita no sucesso do patrão como virtude, que acredita que está prestando 

um serviço importante, que acredita que o interesse dele coincide com a do 

patrão.  

 É possível concluir que a Administração Científica viria a ser uma das 

respostas do Capitalismo à sua crise, como um modelo de controle da 

produção e também uma técnica ideológica de dominação da classe 

trabalhadora. A saída do Capital para as suas crises não fica restrita tão 

somente à reestruturação produtiva do trabalho, mas também ocorrendo em 

outras áreas, como o surgimento de áreas funcionais da administração, a 

diferenciação das mercadorias produzidas por meio da qualidade, a criação de 

valor, a inovação e a reinvenção das formas de trocas, entre outras. 

De modo a responder ao objetivo específico proposto, é possível inferir 

que na Administração Científica, ou taylorismo, o tipo de conhecimento 

privilegiado é o tácito, tido como útil à organização, o qual é retirado da força 
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de trabalho e transformado em estratégias e processos para a criação de 

novos produtos e serviços.   

 

3 A ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA DO TRABALHO: O TAYLORISMO 
 

 

 Com a finalidade de cumprir com o objetivo desta pesquisa, faz-se 

necessário retomar a história sob a perspectiva do processo de transformação 

social da indústria moderna. Para isso, retoma-se a obra de Taylor “Princípios 

de Administração Científica”, para entender as mudanças ocorridas na 

produção e no trabalho e sua possível relação com a educação. A fim de 

compreender o trabalho e como ele se desenvolveu, pretende responder ao 

objetivo específico do capítulo: identificar qual o tipo de conhecimento 

reproduzido a partir da Administração Científica de Taylor.  

No período antecedente à Administração Científica, o trabalhador 

executava suas atividades da maneira que melhor lhe conviesse, competindo a 

escolha dos instrumentos dentre os vários à sua disposição. Taylor tinha como 

objetivo a substituição do ritmo natural de trabalho do operário e sua escolha 

quanto aos meios de chegar ao resultado por um conjunto de regras 

impositivas de sistemas de trabalho, as quais tinham como premissa o controle 

em todas as variáveis do processo de trabalho. 

A obra de Taylor “Princípios de Administração Científica” é organizada e 

explicitada por meio de quatro grandes princípios dos quais se refere à 

essência da filosofia da administração científica, utilizando-se de mecanismos 

de ordem prática que, juntamente com os princípios, compõem sua maneira de 

organizar o trabalho. 

De acordo com Lodi (1971), o sistema de Taylor baseava-se em quatro 

princípios: desenvolvimento de uma ciência do trabalho, seleção e 

desenvolvimento científicos do empregado, combinação da ciência do trabalho 

com a seleção do pessoal e a cooperação entre administração e empregados. 

Segundo Silva (2008, p. 108) “os princípios da administração científica se 

basearam na estrutura formal e nos processos das organizações. As pessoas 
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eram vistas como instrumentos de produção e utilizadas para alcançar a 

eficiência para a organização”.   

A Administração Científica não enfatiza a integração e a coordenação 

dos níveis mais altos da organização, onde cada trabalhador é considerado um 

clássico “homem econômico”, interessado em maximizar seus rendimentos 

monetários. A organização é vista como um instrumento racional de produção e 

as ações e reações motivacionais, emocionais e sociais das pessoas não são 

levadas em conta (SILVA, 2008). 

A preocupação de Taylor era aumentar a eficiência da empresa por meio 

da racionalização do trabalho operário, por isso a Administração Científica tinha 

como característica básica a ênfase nas tarefas. Pereira (2004) destaca que a 

metodologia utilizada por Taylor baseava-se na observação e mensuração do 

trabalho operário para o aumento da produtividade e considera que que o 

taylorismo, pode ser dividido em duas fases: 

 

Primeira fase: dedicada a determinar a forma justa de 
remuneração, a estudar sistematicamente o tempo e os 
movimentos empregados na realização do trabalho, a definir o 
tempo-padrão para cada tarefa e a determinar sistemas ótimos 
de administração de tarefas. 
Segunda fase: dedicada a aprofundar suas observações sobre 
a realização de tarefas e a definir e consolidar os princípios 
gerais de administração (PEREIRA, 2004, p. 34). 

 

O aprendizado do operário por meio da observação conduz a diferentes 

modos e métodos para realizar a mesma tarefa. De acordo com Pereira (2004), 

o estudo de Taylor para substituir esses métodos de trabalho empíricos e 

rudimentares foi denominado Organização Racional do Trabalho (ORT), que 

continha em seus principais aspectos: 

 

Análise do trabalho e estudo de tempos e movimentos. 
Divisão do trabalho e especialização do trabalhador. 
Incentivos salariais e prêmios de produção. 
Padronização de métodos e máquinas. 
Supervisão funcional (PEREIRA, 2004, p. 36). 
 

É possível que essa proposta, para além da clássica interpretação da 

sistematização do trabalho, estivesse relacionada a um problema mais 

complexo e profundo: Taylor procurou responder às lutas de seu tempo (os 
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movimentos de resistência ao Capitalismo do século XIX e XX) por meio da 

organização e intensificação da divisão do trabalho, como uma resposta do 

Capitalismo Industrial à resistência operária, retirando dos trabalhadores a 

autoridade e o conhecimento sobre o processo de produção.  

Para implantar suas propostas no ambiente fabril, Taylor enfrentou 

muitos obstáculos, entre os quais, a vadiagem dos operários no trabalho, 

conforme destaca: 

 

[...] o trabalhador vem ao serviço, no dia seguinte, em vez de 
empregar todo o seu esforço para produzir a maior soma 
possível de trabalho, quase sempre procura fazer menos do 
que pode realmente – e produz muito menos do que é capaz; 
na maior parte dos casos, não mais do que um terço ou 
metade dum dia de trabalho, é eficientemente preenchido. 
(TAYLOR, 2009, p. 26) 

 

 Com o objetivo de buscar a eficiência no processo produtivo Taylor 

defendia a necessidade de redução dos custos de produção, a qual somente 

seria possível com a redução dos retardamentos no trabalho, a qual 

denominava de “cera”, e que precisaria ser eliminada para a obtenção de 

melhores salários para a força de trabalho: 

 
A eliminação da cera, e das várias causas de trabalho 
retardado, desceria tanto o custo de produção que ampliaria o 
nosso mercado interno e externo, de modo que poderíamos 
competir com nossos rivais. Remover-se-ia uma das principais 
causas de nossas dificuldades sociais, por falta de emprego e 
por pobreza; teríamos também uma ação mais permanente 
decisiva sobre esses infortúnios do que remédios usados, até 
agora, para combatê-los. Assegurar-se-iam salários mais 
elevados, menos horas de serviço diário e melhores condições 
possíveis de trabalho e habitação (TAYLOR, 2009, p. 27). 
 

 Uma preocupação constante de Taylor, era a melhoria do sistema 

produtivo. Observando minuciosamente os gestos realizados pelos 

trabalhadores no processo de produção de mercadorias, procurou isolá-los e 

ensiná-los. Desta maneira, ele evitava que os vícios de produção e a 

diminuição do ritmo de trabalho fossem ensinados de um operário para outro. 

Nesse sentido, Taylor justifica a aplicação de tal método: 
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[...] O melhor trabalhador, gradual e inevitavelmente, abaixa 
seu rendimento ao nível dos mais fracos e ineficientes. Quando 
um homem, por natureza enérgica, trabalha alguns dias ao 
lado dum indolente, a lógica, a que chega, é irrespondível: Por 
que devo trabalhar mais do que este preguiçoso que ganha 
tanto quanto eu, embora produza apenas metade? (TAYLOR, 
2009, p. 30). 
 
 

 Ao isolar os gestos dos operários, Taylor obteve maior eficiência ao 

eliminar movimentos desnecessários, gerando maior economia de tempo, com 

a substituição de métodos empíricos pelos científicos, obtendo assim, um 

ganho notável de produtividade: 

 
 
A notável economia de tempo e consequente acréscimo de 
rendimento, possíveis de obter pela eliminação de movimentos 
desnecessários e substituição de movimentos lentos e 
ineficientes por movimentos rápidos em todos os ofícios, só 
poderão ser apreciados de modo completo depois que forem 
completamente observadas as vantagens que decorrem dum 
perfeito estudo de tempo e movimento. [...] nossos operários 
em todos os ofícios têm aprendido o modo de executar o 
trabalho por meio da observação dos companheiros vizinhos. 
Assim há diferentes maneiras em uso para fazer a mesma 
coisa; talvez quarenta, cinquenta ou cem modos de realizar as 
tarefas em cada ofício e, por esta mesma razão, há grande 
variedade de instrumentos, usados em cada espécie de 
trabalho. Ora, entre os vários métodos e instrumento melhor 
que os demais. Estes métodos e instrumentos melhores podem 
ser encontrados, bem como aperfeiçoados na análise científica 
de todos aqueles em uso, juntamente com acurado e 
minucioso estudo do tempo. Isto acarreta gradual substituição 
dos métodos empíricos pelos científicos, em todas as artes 
mecânicas. (TAYLOR, 2009, p. 33). 

  

 Taylor era um obstinado defensor dos princípios por ele estabelecidos, 

defendendo inclusive, de modo ideológico, veemente e enfático, seus princípios 

de administração científica e seus efeitos: 
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A prosperidade depende de muitos fatores, inteiramente livres 
do controle do grupo humano, estado ou nação, e assim todos 
passam inevitavelmente por certos períodos e devem sofrer um 
pouco. Sustentamos, entretanto, que sob a administração 
científica, fases intermediárias serão muito prósperas, felizes e 
livres de discórdias ou dissensões. Também os períodos de 
infortúnios serão em menor número, mais curtos e menos 
atrozes. E isso se tornará particularmente verídico no país, 
região ou Estado que em primeiro lugar substituir a 
administração empírica pela administração científica (TAYLOR, 
2009, p. 36, grifo nosso). 

 

Para Taylor, os problemas de falta de eficiência e de baixa produtividade 

da empresa estavam ligados ao fato de as pessoas não estarem satisfeitas no 

seu trabalho. Estudando o ambiente industrial, chegou à conclusão de que 

essa insatisfação era causada pela baixa remuneração recebida pelos 

funcionários, que a consideravam injusta e não incentivava a produzir mais. A 

partir desse fato, criou um sistema de pagamento que fosse mais justo e que 

incentivasse o trabalhador a produzir mais, agradando aos patrões sem 

desagradar aos demais funcionários, seus companheiros de trabalho. A 

solução encontrada foi estabelecer uma produção-padrão, de acordo com a 

qual o funcionário receberia sua remuneração: 

 

Esta atribuição de impor padrões e forçar a cooperação 
compete exclusivamente à gerência. A direção deve fornecer 
professores para instruírem o novo trabalhador nos melhores e 
mais simples movimentos, e os operários lentos devem ser 
constantemente cronometrados e auxiliados até atingirem a 
velocidade conveniente. Todos aqueles que, depois do ensino 
devido, não quiserem ou não puderem trabalhar de acordo com 
os novos métodos e no ritmo requerido, serão dispensados. A 
direção deve também reconhecer que não convém submeter 
os trabalhadores à padronização rígida e a trabalho mais 
penoso sem pagamento extraordinário (TAYLOR, p. 66). 
 

  
 Os resultados obtidos por Taylor foram surpreendentes, pois conseguiu 

elevar muito a produtividade, intensificando ainda a divisão do trabalho e 

diminuindo também o poder dos trabalhadores no interior das empresas. Nesse 

período, face à exigência cada vez maior de aumento no volume de produção, 

a carga horária exigida do operário era extensa, as condições do ambiente de 

trabalho eram desfavoráveis o risco de ocorrência de um acidente no posto de 
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trabalho era grande. Essa situação é conhecida como precarização do 

trabalho, a qual a força de trabalho precisava impor resistência. 

 

3.1 AS ORGANIZAÇÕES TRABALHISTAS COMO RESISTÊNCIA À 
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

 

 Além das inovações técnicas que modificaram o trabalho o período que 

antecedeu o taylorismo, o qual foi caracterizado por revoltas e insatisfação dos 

operários das fábricas, que materializavam o descontentamento por meio de 

fuga do trabalho e pelo ato de matar o tempo. De acordo com Harvey (2005), 

esse descontentamento era uma consequência da expropriação do 

conhecimento do trabalhador sobre o processo de produção, a “robotização” 

dos operários responsáveis pelas atividades parceladas e o trabalho repetitivo. 

 A Administração Científica de Taylor (2009) buscou a substituição dos 

métodos empíricos por métodos científicos e cronometragem das tarefas, ao 

lado da divisão do trabalho intelectual e trabalho mecânico segundo critérios de 

inferioridade mental. Nesse ambiente de trabalho o operário, que submetido a 

uma carga intensiva de trabalho e executando meramente ações repetitivas, 

começa a dar sinais de exaustão e insatisfação com o novo processo 

produtivo.  

 No entanto, Taylor buscava convencer a sua força de trabalho de que 

tudo isso era para o bem deles e que, o aumento da produção reverteria em 

benefícios, entre os quais um aumento do salário, por meio de recompensas e 

bônus. Com o passar do tempo esse modelo de produção capitalista foi se 

consolidando e de forma inegável, as considerações de Marx foram se 

confirmando. Nesse sentido, Coriat (1976) relaciona a obra “O Capital” de Karl 

Marx, com as características evidenciadas no taylorismo: 
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Tudo o que Marx anuncia em relação às características 
especificamente capitalistas do processo de trabalho 
(parcelamento das tarefas, incorporação do saber técnico no 
maquinismo, caráter despótico da direção) o realiza Taylor, ou, 
mais exatamente, lhe dá uma extensão que até então não 
havia tido. O excepcional interesse que apresenta Taylor reside 
no fato de que é a expressão consciente, concentrada e 
sistemática dos interesses do capital em um momento 
estratégico de sua história. Torna a burguesia consciente dos 
imperativos da valorização do capital relativamente às formas 
que deve imprimir ao processo de trabalho, formas que Marx 
havia anunciado de maneira dedutiva (CORIAT, 1976, p.107).  

 

 No regime taylorista que tinha como base o método de racionalização de 

tempos e movimentos, competia ao operário desenvolver uma atividade única, 

específica e bastava que tivesse a instrução referente a essa operação, 

sujeitando-se a receber um baixo salário pelo seu trabalho, pois já não tinha 

noção do processo como um todo e sequer da quantidade de mercadorias por 

ele produzida. Era, assim, uma força de trabalho facilmente substituível pela 

quantidade enorme de desempregados existentes. Nesse sentido, Coriat 

(1982, p. 24) destaca que o papel desempenhado pelo taylorismo era o de 

“submeter o trabalhador de ofício, liberar o processo de trabalho do poder que 

este exerce sobre ele, para instalar em seu lugar a lei e as normas patronais, 

tal será a contribuição histórica do taylorismo”. 

 Ou seja, Taylor realiza de forma obsessiva e neurótica o que o sistema 

tende a produzir por sua própria natureza, condicionando inclusive, a ideia de 

prosperidade à ideia de produção. Os operários, sentindo-se lesados, 

exprimem sua revolta, ignorando a pressão do capital sobre os sindicatos e 

optando pela fuga do trabalho. Dessa forma, as empresas americanas têm sua 

produção praticamente inviabilizada.  

 Para compreensão desse movimento de revolta é importante retroceder 

algumas décadas, até o movimento dos operários na Inglaterra, que influenciou 

os movimentos trabalhistas nas fábricas dos Estados Unidos. Das relações 

conflitantes entre capitalistas e trabalhadores (desigualdade social, baixos 

salários, jornadas extensas, divisão do trabalho), surgiram, na Inglaterra, 

movimentos que objetivavam encontrar soluções para os problemas 

enfrentados pelos operários, principalmente o desemprego, que decorriam da 



44
 

 

introdução nas fábricas de máquinas que substituíram diversas forças de 

trabalho humanas.  

A esse respeito, Hobsbawm (2000) em sua obra “Os trabalhadores: 

estudo sobre a história do operariado” destaca que o movimento operário que 

surgiu na primeira metade do século XIX foi uma resposta ao grito dos homens 

pobres que passaram a viver à margem da nova sociedade burguesa, 

industrializada e recém-inaugurada a partir da Revolução Industrial. Diante de 

uma realidade industrializada, antigos artesãos independentes agora se 

tornaram operários dependentes. Essa classe buscava alternativas para uma 

vida mais digna. Eles compreenderam, aos poucos, a tendência da indústria 

em expropriar o trabalho e o que dele resultava e, por isso, atuaram a partir de 

militâncias e sindicatos. 

 Para compreensão dos movimentos que influenciaram os operários das 

fábricas no final do século XIX, nos Estados Unidos, é importante retomar a 

forma como os trabalhadores se organizavam em sindicatos, como força nova 

no cenário social e político, em época anterior, na Inglaterra.  

Desta forma, como enfatiza Mota (1991), naquele país, as formas 

defendidas pelos sindicatos foram a quebra das máquinas, motins, petições, e 

greve geral. A partir de 1838 todo o proletariado inglês começou a participar do 

movimento sindical. O cartismo é a expressão dessa nova postura, definindo 

com a Carta de 1837/1838 alvos político-sociais que indicam a necessidade de 

superação dos horizontes burgueses: o sufrágio universal, a igualdade dos 

distritos eleitorais, a supressão do censo exigido aos candidatos do Parlamento 

(que limitava essa possibilidade somente à burguesia rica e à nobreza 

proprietária), o voto secreto, eleições anuais e salário para os membros do 

Parlamento (antes os proprietários abastecidos possuíam condições 

financeiras para trabalhar politicamente sem receber).  

 Outro exemplo desses movimentos mais agressivos – ocorrido na 

Inglaterra foi o luddismo, em homenagem ao camponês Ned Ludd, que teria 

iniciado a luta contra a substituição da força de trabalho humana pela máquina, 

fosse ela de debulhar milho, de fiar o algodão ou de cortar madeira. Sua 

liderança se relaciona com os motins ingleses de quebra de máquinas, que de 

1811 até 1817 não se limitaram apenas aos atos contra a inovação técnica, 

mas usavam a destruição das máquinas como um meio para forçar seus 
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empregadores a fazerem concessões salariais e outras relacionadas às 

condições de trabalho e novos postos de emprego (MOTA, 1991).  

 Nesse aspecto, Hobsbawm (2000, p. 19) descreve que “para muitos 

não-especialistas os termos destruidor de máquinas e luddita são 

intercambiáveis”. A quebra de máquinas era utilizada como meio de pressionar 

empregadores e trabalhadores extras, objetivando a concessões de salários, 

dentre outras questões. Era um tipo de destruição tradicional, estabelecida a 

partir do conflito industrial, a época do sistema doméstico de fabricação e 

primeiras fases das fábricas e das minas, e que não se dirigia especificamente 

a destruição de máquinas, bem como, a matéria-prima, produtos acabados ou 

propriedade privada de empregados. Neste tipo de ação, prevalecia a 

negociação coletiva por meio da arruaça. 

 O luddismo, considerado um sentimento de hostilidade do trabalhador 

frente às máquinas, era tratado como fenômeno isolado para fins 

administrativos, abrangia diferentes tipos de quebra de máquinas, que 

Hobsbawm (2000) observa: 

 

O primeiro tipo não implica nenhuma hostilidade especial 
contra as máquinas como tal, mas é, sob certas condições, um 
meio normal de fazer pressão contra os empregadores ou os 
trabalhadores extras. Este tipo de destruição não se voltava 
apenas contra as máquinas. Era dirigido também contra os 
produtos acabados, as matérias-primas e até mesmo contra as 
propriedades privadas dos empregadores, dependendo do tipo 
de dano a que estes eram mais sensíveis. O segundo tipo de 
destruição é considerado como a expressão da hostilidade da 
classe trabalhadora às novas máquinas da Revolução 
Industrial, especialmente as que economizavam mão de obra 
(HOBSBAWM, 2000, p. 19). 

 

 A técnica da destruição de máquinas, enquanto negociação coletiva foi, 

antes dos sindicalismos nacionais, um meio eficiente que manteve condições 

salariais estáveis, contra o desejo insaciável e incansável dos patrões em 

reduzir os salários ao nível da fome. Nesse cenário conflituoso que 

caracterizou o século XIX e também o século XX, o Capitalismo agregou novas 

feições, a sociedade passou por crescentes transformações e, assim, os 

operários necessitavam articular novas formas de lutar por suas causas 

(HOBSBAWM, 2000).  
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 Dessa maneira, surgiram os movimentos socialistas, a partir da 

organização dos trabalhadores. O movimento operário se consolidou e se 

organizou fundamentalmente no século XIX. De acordo com Singer (1987, p. 

15), os teóricos Marx e Engels, no Manifesto Comunista, consideravam o 

socialismo como “o modo de produção destinado a superar o Capitalismo, ao 

eliminar a contradição principal deste último: a contradição de classe”. Este 

autor apresenta o significado atual de socialismo: 

 

Uma sociedade em que a igualdade no plano econômico e 
social e a democracia no plano político estejam implantadas 
em medida maior do que o estão presentemente e poderiam 
sê-lo mesmo no futuro (nos limites do atual regime) nas 
sociedades em que o Capitalismo está mais avançado 
(SINGER, 1987, p. 23). 

 

 De acordo com Mota (1991), o Manifesto Comunista representa o ponto 

máximo de um longo processo de tomada de consciência do operariado 

(mundo do trabalho). Das quebras de máquinas que marcaram todo o século 

XVIII inglês (e que se prolongaram pelo século XIX na França, na Renânia, na 

Bélgica e na Suíça) até a publicação do Manifesto Comunista, os proletários 

adquiriram nova postura, passando da consciência individual à consciência de 

classe. E, assim como o capital não tem pátria perceberam que também o 

proletariado não a possuía. 

 O lema principal do Manifesto Comunista – “Proletários de todos os 

países, uni-vos” – conclama ao internacionalismo da luta operária, em razão 

das características comuns a todos os proletários: não ser proprietários e não 

ter a oferecer senão a sua força de trabalho (MOTA, 1991).   

 Os Sindicatos Trabalhistas Gerais que incluem todas as classes da força 

de trabalho, independentemente de habilitação ou ocupação, existiram, em 

outra ocasião, em muitos países industriais. Na Inglaterra, onde 

desempenharam uma parte maior no sindicalismo moderno do que em outras 

partes, foram permanentemente estabelecidos em força desde o fim da década 

de 1880. Embora os sindicatos gerais tenham usado muitas técnicas de 

negociação do sindicalismo de ofícios do passado, e tenham tendido cada vez 

mais a adotarem as do sindicalismo industrial, eles não podem ser totalmente 
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analisados em termos de qualquer das duas destas divisões clássicas da 

organização sindical.  

 De acordo com Hobsbawm (2000, p. 214) “eles têm na verdade, 

desempenhado três funções bastante distintas – muitas vezes 

simultaneamente”. Como sindicatos de “classe” eles têm tentado unir todos os 

trabalhadores contra todos os patrões, geralmente sob a inspiração socialista 

ou revolucionária. Como sindicatos de trabalhadores, eles têm tentado fornecer 

organização efetiva aos trabalhadores incapazes ou excluídos do sindicalismo 

de classe ortodoxo. Como sindicatos residuais, finalmente, eles organizaram 

qualquer corpo de trabalhadores não-efetivamente abrangidos por outros 

sindicatos (e alguns que eram): nem a primeira nem a terceira funções exigem 

qualquer forma especial de organização. Na verdade, os modernos sindicatos 

de classe – os Trabalhadores Industriais do Mundo nos EUA e em outras 

partes, o Único Sindicato Grande do Canadá, os vários sindicatos comunistas 

entre as guerras – têm estado entre os principais propagandistas do 

sindicalismo “industrial” rigoroso (HOBSBAWM, 2000). 

 Pode-se, contudo, imaginar que os grandes sindicatos gerais nacionais e 

regionais de 1889 foram a prole de mais modestos dos próprios “não 

habilitados”. A expansão do começo da década de 1870, em outros sentidos, 

uma precursora importante e negligenciada do Novo Sindicalismo, produziu 

sindicatos de um tipo muito mais seccional, segundo o entendimento do 

historiador britânico. Esta, então, era a teoria. Não se pode compreender 

completamente suas fraquezas sem se lembrar das crenças contemporâneas 

sobre a estruturada classe trabalhadora, acima de tudo sobre aquela fronteira 

nítida que separa o “habilitado” do “não-habilitado”, o “artesão” do 

“trabalhador”. À primeira vista, a nitidez desta separação é surpreendente; para 

ambos, classe média e artesão, os economistas acreditavam que as 

recompensas do trabalho (com ou sem assistência) fossem geralmente 

proporcionais ao mérito e à superioridade física, intelectual e moral 

(HOBSBAWM, 2000). 

 Uma escala gradualmente ascendente, tal como aquela sugerida pela 

nossa divisão em “não-habilitado”, “semi-habilitado”, pode ter parecido mais 

adequada para essas opiniões. Na verdade, o trabalho estava dividido em dois 

grupos: um “diferenciado pelo treinamento e experiência”, a tal ponto que a sua 
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transferência para outras ocupações envolveria, uma apreciável perda 

industrial, o outro “a massa geral de mão-de-obra rude ou não-habilitada”, não 

diferenciados, e não-ligados a qualquer ocupação especial (HOBSBAWM, 

2000). 

 Hobsbawm (2000) destaca que os “artesãos” eram todos membros de 

grupos que exerciam força efetiva de negociação (embora não 

necessariamente por serem habilitados ou treinados num ofício). Mas os 

“trabalhadores”, definidos por exclusão, não possuíam necessariamente 

apenas homens sem essa força, embora fosse fácil concluir que isto assim era. 

 Pelo contrário, a Grande Depressão viu a força de trabalho na defensiva, 

e os líderes do movimento mais inclinados a reforçarem as barreiras restritivas 

contra os furadores de greves do que a disseminarem o sindicalismo. 

Hobsbawm (2000) aponta que, apesar de certos progressos dos grupos semi-

habilitados em direção ao status de “artesão”, no fim da década de 1880, as 

fileiras dos “trabalhadores” conterem um número crescente de homens 

imediatamente capazes de sindicalismo ortodoxo, e muitas vezes de grande 

força de negociação. Tudo que eles precisavam era o ímpeto de se 

organizarem, o que ocorreu em 1889.  

 A segunda metade do século XIX foi um período de intensa imigração de 

europeus e chineses para os Estados Unidos. O estímulo à imigração provinha 

principalmente de uma política liberal de terras, da oportunidade de trabalho 

propiciada pela expansão industrial e da exploração de recursos naturais 

ocorridos após a Guerra de Secessão (MOTA, 1991). 

 Mota (1991) ainda destaca que, com a vinda de imigrantes, aconteceram 

também as primeiras tentativas de organização de trabalhadores (a legislação 

trabalhista, regulamentando salários e horas de trabalho, chegaria somente em 

1930). O movimento trabalhista teve sua organização dificultada pela presença 

da grande corporação, que suportava greves por tempo indeterminado devido 

aos recursos de que dispunha. A repressão policial e particular também 

dificultou a expansão das organizações trabalhistas (os Pinkertons: polícia 

particular utilizada para reprimir manifestações e piquetes).  

 Em 1890, o sistema industrial americano se encontra plenamente 

desenvolvido ocasionando uma mudança na política externa. Há uma 

preocupação com a expansão dos mercados que coincide com a expansão 
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imperialista europeia do final do século, sendo o principal objetivo dos Estados 

Unidos o domínio de mercados e a reserva de matéria-prima (Mota, 1991). 

 Uma das inovações principais desse momento histórico do Capitalismo 

foi a implantação da chamada organização científica do trabalho, conhecida 

pelo nome de taylorismo, em homenagem ao seu fundador. O taylorismo 

simboliza a produção em massa, inclusive de bens de consumo duráveis, 

reunindo um contingente enorme de trabalhadores que, nessas condições, 

organizar-se-ão também em sindicatos e em partidos de massa, para 

reivindicar participação nos brutais ganhos de produtividade que o novo modelo 

de produção requer. 

 Em relação ao período de estabilidade social e política que marcou a 

transição dos séculos XIX e XX, Hobsbawm (1988) faz considerações sobre os 

últimos anos do capitalismo do século XIX: 

 

 
Os últimos anos do capitalismo do século XIX têm sido até hoje 
considerados um período de estabilidade social e política: de 
regimes que não apenas sobreviviam como também 
prosperavam. E, na verdade, se nos concentrássemos só nos 
países de capitalismo “desenvolvido”, tal ideia seria 
razoavelmente plausível. Economicamente, as sombras dos 
anos da Grande Depressão se dissipavam, dando lugar ao sol 
radioso da expansão e da prosperidade da década de 1900. 
Sistemas políticos que não sabiam muito bem como lidar com 
as agitações sociais da década de 1800 – com a súbita 
emergência dos partidos de massas das classes trabalhadoras 
voltados para a revolução ou com as mobilizações de massa 
de cidadãos contra o Estado em outras bases – aparentemente 
descobriram maneiras flexíveis de conter e integrar alguns e 
isolar outros (HOBSBAWM, 1988, p. 426). 

 

 Os quinze anos entre 1899 e 1914 foram a belle époque não só por 

terem sido prósperos – e a vida era incrivelmente atraente para os que tinham 

dinheiro e dourada para os ricos -, mas também porque os dirigentes da 

maioria dos países ocidentais, embora preocupados talvez com o futuro, não 

estavam com medo do presente. Suas sociedades e regimes pareciam, de 

maneira geral, administráveis (HOBSBAWM, 1998). 

 Entretanto, de 1873 a 1896, de acordo com Beaud (1987), o sistema 

capitalista viveu sua primeira grande crise, conhecida como a Grande 

Depressão Capitalista do século XIX. Nesse sentido, uma das formas utilizadas 
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pelo Capitalismo Industrial para fazer frente aos diversos modos de 

resistências impostas pelos trabalhadores foi a reestruturação produtiva, 

acelerando a produção, a especialização da força de trabalho por meio tarefas 

repetitivas e o controle dos tempos e movimentos da força de trabalho. Essa 

situação configurou um cenário ideal para que o taylorismo se desenvolvesse. 

 

3.2 O DESENVOLVIMENTO DO TAYLORISMO NO CONTEXTO DAS 
ORGANIZAÇÕES 
 

 

 O taylorismo surgiu em um momento particular da história do século XIX, 

quando a indústria se desenvolveu e junto a ela as contradições inerentes da 

produção, entre os quais o imperialismo e o monopólio. A Grande Depressão5 

que se inicia com a crise de 1873 e que se estendera até 1895 abre o que se 

poderia chamar de segunda idade do capitalismo, caracterizada pelo 

imperialismo das grandes potências econômicas europeias. Especialmente 

com o desenvolvimento de uma segunda geração de técnicas industriais e de 

indústrias, a afirmação do movimento operário que, nos países industrializados, 

arranca apreciáveis concessões, a concentração do capital e o surgimento do 

capital financeiro, uma nova onda de colonização e de expansão em escala 

mundial, desembocando na "partilha do mundo" e na "Grande Guerra" 

(BEAUD, 1987). 

 O resultado das crises ocasionadas no fim do século XIX, que se 

estenderam até o posterior, levou os países industrializados a repensar o 

modelo produtivo industrial, buscando meios para reestruturar a produção e 

reduzir prejuízos. De acordo com Beaud (1987), até o ano de 1893, os Estados 

Unidos haviam conhecido um período de prosperidade com a retomada da 

construção civil e da construção de estradas de ferro e excelentes colheitas, 

agora se viam abalados. Além do mais, os grandes trustes americanos 

afirmavam o seu poder por meio das famílias Rockefeller, Carnegie e Morgan, 

                                                 
5
 A profunda crise de 1873 – Crise sistêmica ocorrida nos Estados Unidos assinalou o começo 

da passagem do capitalismo pré-monopolista para o capitalismo monopolistas (ACADEMIA DE 
CIÊNCIAS DA URSS, 1961). Beaud (1987, p. 195) aponta que a "Grande Depressão" que se 
inicia com a crise de 1873 e que se estendera até 1895 abre o que se poderia chamar de 
segunda idade do capitalismo: a idade do imperialismo. 
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representantes das indústrias de combustível, estradas de ferro, aço, 

transportes, automóvel e finanças. As consequências da formação desses 

grandes monopólios foi a concentração de poder sobre a massa operária, a 

exploração da força de trabalho, por meio da redução de salários e extensão 

das jornadas de trabalho. Nesse período de crise, esses grandes grupos 

reivindicaram ao governo o estabelecimento de uma tarifa protetora, conhecida 

como tarifa McKinley6, foi introduzida em 1890 para a indústria, elevando as 

tarifas sobre importações como uma fórmula para a prosperidade. Entretanto, 

segundo Beaud (1987), mais uma vez as sociedades de estrada de ferro veem 

seus lucros caírem, algumas suspendem seus pagamentos, as cotações dos 

valores ferroviários na bolsa desabam, 491 bancos abrem falência. A 

depressão se acentua em 1894, com desenvolvimento do desemprego e 

empenho dos capitalistas para reduzir os salários dos operários.   

 Nas crises da primeira metade do século XIX, operava-se o controle da 

concorrência acontecia por meio de um duplo movimento: queda dos preços e 

diminuição das produções, situação que colaborou para uma forte redução do 

valor realizado e, logo, a eliminação das empresas mais vulneráveis. Era uma 

forma radical de expurgo periódico do capital (monopólio), o desemprego e a 

limitação dos salários reais, acarretando uma baixa do consumo operário, o 

que contribuía para expandir a crise (e assim o expurgo) e permitia dar novo 

impulso ao período com uma força de trabalho disponível a um custo mais 

baixo (BEAUD, 1987).   

 Desta forma, é possível identificar que, em decorrência da crise, os 

salários nas indústrias eram reduzidos e a atividade era repetitiva, a carga de 

trabalho intensa e as condições precárias afetavam o operariado. O ambiente 

das fábricas não oferecia a segurança necessária, ocasionando risco de danos 

à saúde e à integridade física dos operários. As mortes e doenças contraídas 

nas fábricas reduziam consideravelmente a expectativa de vida de um operário. 

Perante tais adversidades, os operários se organizaram e ofereceram forte 

resistência aos padrões impostos pela Administração Científica. 

                                                 
6
 Tarifa McKinley - o protecionismo aparece como instrumento preferencial de defesa da 

indústria nacional, em resposta à Depressão, ainda que ele tenha ficado restrito ao fluxo de 
bens (sem atingir o de capitais e pessoas) (BARREIROS, 2015). 
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 Em face desses acontecimentos, as últimas décadas do século XIX são 

caracterizadas pelo acirramento da concorrência entre os capitalistas e pela 

organização das classes operárias que obrigam o capital a apreciáveis 

concessões. Com a ampliação das crises, algumas pessoas, antagonistas do 

sistema, veem próxima a morte do Capitalismo. Porém, o Capitalismo já se 

adapta, transforma-se, abre novas perspectivas, modifica o terreno do 

afrontamento. Há sempre as inumeráveis formas de resistência à opressão e à 

exploração (BEAUD, 1987).  

 A reestruturação do trabalho possibilitou uma maior eficiência no 

processo produtivo, minimizando erros e acelerando a produção, e aumento na 

produtividade das empresas. A questão da produtividade do trabalho passou a 

ser fundamental para o desenvolvimento do Capitalismo. A potencialidade dos 

novos processos produtivos não estava se convertendo em ganhos concretos 

de produtividade no interior das novas fábricas, o que limitava a reprodução de 

capital. Era necessário repensar o trabalho dos operários da base da fábrica. 

 Nesse sentido, Harvey (2005) pondera que o taylorismo surgiu para 

atender a necessidade de reprodução do capital: 

 

Uma divisão social e técnica altamente organizada do trabalho, 
embora de modo algum seja peculiar ao capitalismo, é um dos 
princípios fundadores da modernização capitalista. Isso forma 
uma poderosa alavanca de promoção do crescimento 
econômico e da acumulação de capital, em particular sob 
condições de troca de mercado em que os produtores 
individuais de mercadorias podem explorar as possibilidades 
de especialização num sistema econômico aberto. O que 
explica o poder do liberalismo econômico (do livre mercado) 
como doutrina fundadora do capitalismo (HARVEY, 2005, p. 
100).  

 

 Foi nesse cenário que o taylorismo se desenvolveu, com base em 

propostas voltadas para reenquadrar as relações de trabalho e, em 

decorrência, uma possível mudança na compreensão do conhecimento e da 

educação. De acordo com Harvey (2005), teoricamente, as propostas de Taylor 

podem significar um grande avanço em relação às formas tradicionais de 

recrutamento compulsórias que empregavam crianças e presidiários para a 

execução do trabalho. Mas, também, face ao processo de instrumentalização 
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do sujeito, o operário foi acometido por doenças ocupacionais, entre os quais o 

alcoolismo e os acidentes do trabalho.  

Essa situação alude para as consequências ocasionadas pela repetição 

dos gestos e o controle do tempo e ritmo de trabalho, aspectos característicos 

desse modelo de sistematização do trabalho.  Além desses elementos nocivos 

para a saúde física e psíquica da classe trabalhadora, outros aspectos mais 

profundos podem ser vislumbrados. De acordo com Harvey (2005), é 

precisamente nesse contexto que o individualismo possessivo e o 

empreendimentismo, a inovação e a especulação criativa florescem, embora 

isso também implique na fragmentação de tarefas e responsabilidades, bem 

como uma transformação necessária das relações sociais que chega a ponto 

de forçar os produtores a ver os outros em termos puramente instrumentais.  

 Nesse contexto, Harvey (2005) aponta para a expropriação do contrato 

de trabalho e dos direitos sociais, como forma de tornar o emprego descartável 

e a força de trabalho disponível, o que contribuiu para a perda do sentido de 

classe e da capacidade de organização e de resistência à exploração por parte 

dos trabalhadores. Para o Capital, interessa tão somente que o operário 

produza em um ritmo acelerado, semelhante à uma máquina. 

 Desta forma, o operário é visto como um apêndice da máquina, tal como 

Marx (1983) já havia apontado no Capital quando descreveu o processo de 

formação da maquinofatura e as consequências nos trabalhadores oriundas 

das exigências por alta produtividade. Nesse aspecto, Harvey (2005), ao 

investigar os princípios mais fundamentais do taylorismo, verificou vários 

estudos de Taylor a necessidade de aumentar a produtividade dos operários. 

Essa condição aludia para o uso do tempo e ritmo de trabalho no sentido de 

ampliar a produção7.  

 As ideias atribuídas a Taylor foram colocadas em discussão muito tempo 

antes. Nesse sentido, pode-se constatar esta perspectiva de divisão do 

trabalho está contida na obra “A riqueza das nações” de Adam Smith, em 1776, 

                                                 
7
 A notável economia de tempo e consequente acréscimo de rendimento, obtido pela 

eliminação de movimentos desnecessários e substituição de movimentos lentos e ineficientes 
por movimentos rápidos em todos os ofícios, só poderão ser apreciados de modo completo 
depois que forem completamente observadas as vantagens que decorrem dum perfeito estudo 
de tempo e movimento (TAYLOR, 1990, p. 33). 
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quando aborda a divisão do trabalho em uma fábrica de alfinetes como 

responsável pelo aumento das forças produtivas do trabalho:   

 

Vi uma pequena manufatura desse tipo, com apenas 10 
empregados, e na qual alguns desses executavam 2 ou 3 
operações diferentes. Mas, embora não fossem muito hábeis, e 
portanto não estivessem particularmente treinados para o uso 
das máquinas, conseguiam, quando se esforçavam, fabricar 
em torno de 12 libras de alfinetes por dia. Ora, 1 libra contém 
mais do que 4 mil alfinetes de tamanho médio. Por 
conseguinte, essas 10 pessoas conseguiam produzir entre elas 
mais do que 48 mil alfinetes por dia. Assim, já que cada pessoa 
conseguia fazer 1/10 de 48 mil alfinetes por dia, pode-se 
considerar que cada uma produzia 4800 alfinetes 
diariamente.[...] Em qualquer outro ofício e manufatura, os 
efeitos da divisão do trabalho são semelhantes dos que se 
verificam nessa fábrica insignificante embora em muitas delas 
o trabalho não possa ser tão subdividido, nem reduzido a uma 
simplicidade tão grande de operações. A divisão do trabalho, 
na medida em que pode ser introduzida, gera, em cada oficio, 
um aumento proporcional das forças produtivas do trabalho 
(SMITH, 1988, p. 2). 

 

 A fadiga decorrente do esforço repetitivo, por conta da divisão do 

trabalho e a busca da alta produtividade exigida, já era evidenciada na obra de 

Charles Babbage (1832), The Economy of Machinery and Manufactures, o qual 

possivelmente serviu de inspiração aos princípios do taylorismo: 

 

A fadiga produzida nos músculos do corpo humano não 
completamente depende do vigor real utilizada em cada 
esforço, mas, em parte, a frequência com que é exercida. O 
esforço necessário para realizar cada operação consiste em 
duas partes: uma delas é o dispêndio de força que é 
necessário para conduzir a ferramenta ou instrumento; e o 
outro é o esforço necessário para o movimento de algum 
membro do animal a produzir a ação. Na condução de um 
prego em um pedaço de madeira, um deles está levantando o 
martelo, e impulsionando a sua cabeça contra a unha; o outro 
é, levantando o braço em si, e movê-lo, a fim de utilizar o 
martelo (BABBAGE, 1832, p. 18). 

 

 Outra evidência da provável inspiração de Taylor na obra de Babbage 

refere-se à importância atribuída à utilização de relógios no ambiente produtivo, 

como forma de controle do tempo das atividades exercidas pelos operários no 

ambiente da fábrica. Taylor estudava o trabalho dos operários, para decompô-

lo nos seus movimentos elementares e cronometrar cada um deles, para 
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eliminar os movimentos inúteis e aperfeiçoar os úteis. Nesse aspecto, 

identificou em Babbage (1832) a introdução de relógios no ambiente fabril: 

 

Relógios podem ser considerados como instrumentos para 
registrar o número de vibrações executadas por um pêndulo ou 
um equilíbrio. Os relógios de repetição e relógios podem ser 
considerados como instrumentos para registrar o tempo, que 
comunicam suas informações apenas quando o proprietário 
exige, puxando uma corda, ou por algum aplicativo semelhante 
[...] (BABBAGE, 1832, p.30). 

 
 Nesse aspecto, Babbage relaciona a cronometragem com a precisão 

com que todas as operações são executadas por máquinas, e a similaridade 

exata dos artigos assim feitas produzem certo grau de economia no consumo 

de matéria-prima. É o que Taylor (2009) denomina combate ao desperdício, o 

qual passou a diminuir por meio de treinamentos aos operários e supervisão 

direta do gerente nos postos de trabalho, aumentando a eficiência das linhas 

de produção.  

 Desta forma, é evidente o vínculo dos princípios adotados no taylorismo 

com as obras de Smith e Babbage, de tal modo que é possível identificar que o 

emprego de métodos do trabalho científico não começou com Taylor, vindo à 

tona somente no final do século XIX, com o Capitalismo Industrial. Nesse 

sentido, Braverman (1974) enfatiza a influência de Babbage na obra de Taylor, 

no que diz respeito à organização do processo de trabalho: 

 

Charles Babbage, que não apenas escreveu penetrantes 
análises da organização do processo de trabalho em seus dias, 
mas aplicou o mesmo conceito à divisão do trabalho mental, e 
que imaginou uma “máquina” de calcular, foi talvez o mais 
direto precursor de Taylor, que deve ter sido frequentador da 
obra de Babbage, muito embora jamais tenha se referido a ele 
(BRAVERMAN, 1974, p. 85). 

 

  Dessa maneira, é possível entender que a divisão das atividades 

pensada por Taylor tinha antecedentes. Além do mais, o motivo do estudo 

sobre a divisão o trabalho continha aspectos mais profundos do que apenas 

sistematizar o trabalho. No contexto de resistência à produção capitalista, o 

controle sobre a massa de operários acontecia por meio da retirada da 

autonomia do operário. Nesse caso, como demonstrou Heloani (1994), a 
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introdução e difusão da proposta taylorista nas fábricas acelerou o projeto 

capitalista de pôr fim à influência dos trabalhadores de ofício. Desta forma, 

administradores e engenheiros ficavam com o conhecimento do ofício por 

inteiro, redistribuindo-o por partes, isto é, ensinando cada trabalhador a fazer 

apenas uma ínfima parte do todo: a tarefa.  

 A ideia de tarefa consegue resumir e concentrar nela todos os princípios 

da base do taylorismo, pois é pela redução do saber do operário aos seus 

elementos mais simples, sendo a tarefa definida como a parte menor de um 

processo homogêneo de trabalho, que se opera a mudança que o taylorismo 

leva a cabo (CORIAT, 1985). Nesse sentido, de acordo com Coriat (1985, p. 

80), “o taylorismo representa a expropriação do saber operário, uma doutrina 

de dominação do capital sobre o trabalho”.  

Esse movimento é seguramente o mais fundamental: marca a passagem 

de uma fase em que o Capitalismo se desenvolveu utilizando uma força de 

trabalho desenraizada, dependente, subjugada, esmagada, para uma fase em 

que a burguesia capitalista tem de contar com uma classe operária que toma 

consciência, organiza-se, e finalmente impõe uma nova relação de forças. 

Neste aspecto, Braverman (1974) sustenta que a organização do trabalho 

começa a assumir diferentes formas na medida em que o capital passa a 

necessitar de novas estratégias para sobreviver; ou, ainda, quando cientistas a 

serviço do capital descobrem uma maneira diferente de intensificar a extração 

de mais-valia. 

 Nesse momento, o trabalhador perde todo e qualquer controle sobre o 

processo de trabalho porque a ele não mais compete produzir nenhuma 

mercadoria com o conhecimento do que produz. Na realidade, só o produto 

coletivo dos trabalhadores é passível de transformar-se em mercadorias. A 

partir dessa nova prática, o capitalista é quem se incumbe de empregar 

trabalhadores parciais e organizar para que as partes transformem-se na 

mercadoria. De controle do processo de trabalho, o capitalista remaneja cada 

elemento à combinação que gere o máximo de produtividade (MARX, 1996). 

 De acordo com Beaud (1987), Taylor, que se tornou "engenheiro 

consultor8, especialista em organização sistemática de fábricas", como anuncia 

                                                 
8
 Há divergências entre os autores com relação a Taylor ter se formado em Engenharia. Weil 

(1979, p. 126) alega que Taylor sequer tenha se formado em engenharia. Pavel Gerencer – 
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seu cartão de visita, é, a partir de 1893, o obstinado propagador da chamada 

organização científica do trabalho, cujas características podem ser definidas 

nos seguintes aspectos: decomposição em tarefas, organização, definição dos 

movimentos, norma, remuneração que incite o respeito à norma.  

 Entretanto, Weil (1979, p.126) discorda de Beaud (1987), no tocante ao 

fato do taylorismo ter caráter científico, ao afirmar “primeiro, que Taylor nunca 

fora um cientista, jamais tendo concluído curso superior em Engenharia. Em 

segundo lugar, considerava ser impossível chamar de científico”.  

 Nesse sentido, Braverman (1974, p. 85-86), afirma que Taylor não 

buscava a melhor maneira de trabalhar (em geral), “mas uma resposta ao 

problema científico de como controlar melhor o trabalho alienado”. Estudava a 

tradição dos trabalhadores no que diz respeito ao conhecimento do ofício para 

extrair o que encontrava de melhor em termos de produtividade. 

 A criação de normas e procedimentos propagada por Taylor constitui-se 

em uma provável origem da gestão do conhecimento nas organizações. A 

direção científica era responsável pela elaboração de tais normas e à medida 

que o operário era substituído, a noção de tarefa ao substituto era facilitada e o 

tempo de treinamento era menor. Entretanto, a obediência às normas não era 

algo voluntário, pois o operário se posicionava contra esse ajustamento. O 

mecanismo de convencimento era a gratificação, ou seja, a obediência do 

operário era comprada.   

 Neste sentido, Beaud (1987, p. 217) destaca que o próprio Taylor 

“apresenta as etapas que permitem a introdução de sua nova organização na 

produção, cujos aspectos centrais sugerem ênfase na seleção de 

trabalhadores, o controle sobre o tempo e o ritmo de trabalho”. É provável que 

Taylor fosse realmente um incansável propagador de seu método, haja vista a 

intolerância e resignação dos operários frente ao novo método, que não era 

bem aceito na base das fábricas.  

 Enquanto método de organização do trabalho, o taylorismo é um modelo 

particularmente eficaz para produção da mais valia, que estabeleceu uma 

                                                                                                                                               
autor do prefácio do livro Princípios da Administração Científica, aponta que Taylor se formou 
em Engenharia em 1885. Beaud (1987, p.217) refere-se a Taylor como engenheiro consultor. 
Braverman (1974, p. 87) destaca que Taylor tinha formação limitada ao descrever: “depois de 
se preparar para Harvard [...] abandonou os estudos, aparentemente revoltado contra seu pai, 
que orientava Taylor para a sua própria profissão de advogado”. 
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relação específica com os instrumentos de trabalho, o que permitiu a maior 

produção possível em um determinado tempo e definindo os modos de 

operação, de modo que a tarefa possa ser confiada a qualquer trabalhador. 

Nesse aspecto, Taylor (2009), destaca que a Administração Científica 

não constitui elemento simples, mas uma combinação global que pode ser 

assim resumida: 

 

1. Ciência, em lugar de empirismo. 
2. Harmonia, em vez de discórdia. 
3. Cooperação, não individualismo. 
4. Rendimento máximo, em lugar de produção reduzida. 
5. Desenvolvimento de cada homem, no sentido de alcançar 

maior eficiência e prosperidade (TAYLOR, 2009, p. 101). 

 

 Desta forma, o taylorismo situa-se na origem de um movimento que é 

um processo de inovação e de renovação da ferramenta existente, com base 

em um fundamento: a separação do trabalho de concepção e de execução, 

constituindo-se uma forma de exclusão dos operários do processo de pensar e 

também a exclusão dos seus meios de trabalho, transformando-os em 

apêndices das máquinas.  

 Em decorrência deste reordenamento produtivo, a classe operária não 

ficou satisfeita, criando e impondo obstáculos de toda ordem ao que era 

considerado o perfeito funcionamento das linhas de produção. Essa rejeição e 

hostilidade do operário com relação ao novo modo de trabalho são destacadas 

por Taylor (1990, p. 11), um dos responsáveis pela organização científica do 

trabalho: “a hostilidade popular contra o trabalho por tarefa (...) parece crescer 

a cada dia em vez de diminuir com o progresso da instrução".  

 Ao serem separados da propriedade produtiva os indivíduos não 

aceitaram automaticamente as relações de trabalho assalariadas, houve uma 

intensa resistência, oposição, e conflito contra a emergente organização da 

produção do trabalho por tarefa. Como fiel e incansável defensor de seus 

princípios, Taylor (2009), encontra justificativa para a execução do trabalho por 

tarefa: 
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O motivo poderoso, estimulador das experiências durante 
tantos anos e que conseguiu dinheiro e oportunidade para 
terminá-los, não foi a pesquisa abstrata para fins científicos, 
mas o objetivo prático de obter informações exatas de que 
necessitamos todos os dias, a fim de auxiliarmos nossos 
mecânicos a fazerem seu trabalho melhor e  no menor prazo 
de tempo (TAYLOR, 2009, p. 79). 

 

 Essa é a estratégia que o capitalista utiliza para diminuir o tempo de 

trabalho necessário para o trabalhador sobreviver e aumentar o sobretempo 

dentro da mesma jornada de trabalho. Segundo o autor de O Capital, “o que 

muda não é a duração da jornada de trabalho, mas seu modo de repartir-se em 

trabalho necessário e trabalho excedente” (MARX, 1996, p.360). A razão entre 

a mais-valia e o salário, ou entre o tempo de trabalho excedente e o tempo de 

trabalho necessário, é rotulada por Marx de taxa de exploração.  

 Essa foi uma maneira encontrada pelo capital para aumentar a 

produtividade do operário e encontrou nas propostas tayloristas um terreno 

fértil para fazer valer os interesses dos detentores dos meios de produção, sob 

a forma de intensa exploração da classe operária. Entretanto, de acordo com 

Taylor (2009), os resultados de suas propostas são frequentemente 

espetaculares para a produção industrial: assim ele obtém que lá onde um 

operário carregava dentro de um vagão 12,7 toneladas de ferro gusa por dia, 

ele carregue 48 a 49 toneladas, tendo a felicidade como prêmio, já que ele se 

dizia seguro de que os operários ficavam "mais felizes e mais satisfeitos 

quando carregavam ao ritmo de 48 toneladas do que quando carregavam no 

velho ritmo de 12,7 toneladas".  

 Essa informação sugere o aspecto ideológico9 e moralista de Taylor, 

visto se apresentar como um defensor dos seus princípios. A pretensa 

felicidade alegada por ele pode ser refutada quando se constata os índices de 

suicídio, de alcoolismo, absenteísmo e de abandono de emprego pelos 

operários. De acordo com Alves (2007, p. 32), Taylor, ao se referir a resultados 

espetaculares de sua proposta de trabalho, “apresenta uma explicação 

                                                 
9
 Ideologia: Conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (ideias e valores) e de 

normas ou regras (de conduta) que indicam e prescreve aos membros da sociedade o que 
devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que 
devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer (CHAUÍ, 2002, p. 
113). Fontes (2002, p. XXII) define ideologia como “consciência falsa, equivocada da 
realidade”. 
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tecnicista que tende a incorporar, em seu bojo, no nível do discurso do 

entendimento, algo como um fetichismo (encantamento) do capital”.  

 Em relação à identidade de interesse entre capital e trabalho, Taylor 

(2009) discorda que os interesses fundamentais dos empregados e 

empregadores sejam antagônicos afirmando: 

 
 
Ao contrário, a Administração Científica tem, por seus 
fundamentos, a certeza de que os verdadeiros interesses de 
ambos são um único e mesmo; de que a prosperidade do 
empregador não pode existir, por muitos anos, se não for 
acompanhada da prosperidade do empregado, e vice-versa, e 
de que é preciso dar ao trabalhador o que ele mais deseja – 
altos salários – e ao empregador o que ele realmente almeja – 
baixo custo de produção (TAYLOR, 2009, p. 25). 

  

 Entretanto, esse alinhamento de interesses entre empregador e 

empregados somente existia no pensamento ideológico de Taylor, pois se 

tratava de um argumento de convencimento do trabalhador a aceitar as novas 

imposições da nova ordem produtiva. Afinal, não poderia haver identidade de 

interesses, uma vez a uma parte somente se preocupava em reduzir custos 

para aumentar a mais valia, às custas da exploração intensiva da força de 

trabalho do empregado. 

 Nesse sentido, Braverman (1974, p. 93) aponta que “Taylor sempre 

admitiu a opinião de que os trabalhadores, ao agirem desse modo, estavam 

comportando-se racionalmente e com uma apropriada visão de seus melhores 

interesses”.  Nesse mesmo momento histórico, outros autores se posicionaram 

de forma antagônica a respeito dessa afirmação de caráter ideológico, como 

por exemplo, o pensador italiano Antonio Gramsci, contemporâneo de Taylor, 

que destaca sua contrariedade por meio da obra “Cadernos do Cárcere”, 

quando enfatiza: 

 

Efetivamente, Taylor exprime com cinismo brutal o objetivo da 
sociedade americana; desenvolver ao máximo, no trabalhador, 
as atitudes maquinais e automáticas, romper o velho nexo 
psicofísico do trabalho profissional qualificado, que exigia uma 
determinada participação ativa da inteligência, da fantasia, da 
iniciativa do trabalhador, e reduzir as operações produtivas 
apenas ao aspecto físico maquinal (GRAMSCI, 1996, p. 397). 
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 Desta forma, é possível identificar que o próprio Taylor se contradiz, 

afinal, se há identidade de interesses entre patrões e empregados, não haveria 

razão da existência da gerência científica e do controle excessivo sobre os 

operários. E o conhecimento do operário não ficaria limitado apenas ao 

exercício de uma função com gestos repetitivos. Fica evidenciado, desta forma, 

o caráter ideológico da administração científica, que se mostra como uma 

importante estratégia de dominação da força produtiva pelo Capitalismo 

Industrial.  

 Uma preocupação do taylorismo está em desapropriar o trabalhador do 

seu conhecimento sobre o processo de produção, o qual é parcelado e limitado 

a uma operação específica. Braverman (1974) destaca que os trabalhadores 

não são adequadamente controlados, porque eles estão atados aos reais 

processos de trabalho. Tão logo eles controlem o próprio processo de trabalho, 

empenharão esforços para realizar plenamente o potencial inerente à sua força 

de trabalho. Para mudar essa situação o controle sobre o processo de trabalho 

deve passar às mãos da gerência, não apenas num sentido formal, mas pelo 

controle e fixação de cada fase do processo, inclusive seu modo de execução.   

 Como resposta à reestruturação produtiva do trabalho, na era taylorista 

era atribuída à gerência, por exemplo, a função de reunir todos os 

conhecimentos tradicionais que no passado possuíram os trabalhadores e 

então classificá-los, tabulá-los, reduzi-los a normas, leis ou fórmulas, 

grandemente úteis aos operários para execução do seu trabalho diário. 

Entretanto, Antunes (2005, p. 37) aponta que tal prática, para o Capital, tratava-

se de “apropriar-se do conhecimento do trabalho, suprimindo a dimensão 

intelectual do trabalho operário, que era transferida para as esferas da 

administração científica”. Assim, até aquele momento histórico, em que mais 

uma vez o Capitalismo utilizou de todos os artifícios para superar mais uma de 

suas crises, o taylorismo parece substituir todas as formas de coação, de 

violência e enfrentamento ao trabalhador das fábricas, tornando-o submisso ao 

novo sistema de produção. 

Com os trabalhos de Taylor surge a sistematização do conceito de 

produtividade, ou seja, a procura incessante por melhores métodos de trabalho 

e processos de produção, com o objetivo de se obter melhoria da produtividade 

com o menor custo possível. Por meio das práticas tayloristas o operário não 
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identifica o chefe imediato, as ordens são impessoalizadas, bastando saber 

que são emanadas do setor de planejamento.  

De acordo com Tannús (2006, p. 88), “o taylorismo não é do diabo 

porque é de Taylor”, o qual exerce um controle cada vez mais vasto sobre os 

trabalhadores, responsável por transformar o tempo em mercadoria. Nesse 

modelo, o conhecimento tácito é extraído, o saber do processo completo de 

produção, o conhecimento é dividido em duas categorias: o de planejamento e 

o de execução.  

 

3.3 A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO TRABALHO 
 

 

 O desenvolvimento do modo de produção capitalista industrial ocorre 

através de intensos processos de reestruturação produtiva. Alves (2007, p. 

155) aponta que há pouco mais de duzentos anos, “o capitalismo moderno é 

atingido por processos de reestruturação produtiva que alteram objetividade (e 

subjetividade) do mundo do trabalho”. 

 O trabalho na era taylorista foi caracterizado pela exploração do 

trabalhador sendo este um instrumento de lucro capitalista. Visto como simples 

apêndice da máquina, o operário sofria com o trabalho cíclico, massificado, mal 

pago, intenso e embrutecedor, trabalho esse existente que visava o aumento 

do lucro capitalista. A remuneração era mínima, sendo considerada uma 

exploração do trabalhador, quanto maior seria o lucro, maio é a mais-valia, o 

ganho do capital sobre o trabalho, do trabalho sobre o não-trabalho (ALVES, 

2000). 

 A resposta do Capitalismo para enfrentar as suas crises ou as 

revoluções trabalhistas ocorre na forma de reestruturação produtiva do 

trabalho. Portanto, de acordo com Antunes (2005, p. 36), “a resposta capitalista 

procura enfrentar a crise somente na sua superfície, na sua dimensão 

fenomênica, isto é, reestruturá-la sem transformar os pilares essenciais do 

modo de produção capitalista”.  

 Esse enfrentamento superficial do capitalismo às suas crises ou 

processo de reorganização do capitalismo aprofunda e agravam as questões 
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sociais. Essa reorganização somente se viabiliza pela intervenção do Estado, a 

qual é descrita pela Academia de Ciência da URSS (1961) nos seguintes 

termos: 

 

Esforçando-se para restabelecer a lucratividade de suas 
empresas em face da brusca rebaixa de preços, os capitalistas 
intensificam a exploração dos operários, introduzem novas 
máquinas e tornos, empregam novos métodos de produção, à 
custa da intensificação da exploração da classe operária, do 
arruinamento dos pequenos produtores, da absorção de muitas 
empresas dos concorrentes, os grande capitalistas realizam 
novas inversões de capital. Desse modo, a saída da crise é 
criada pelas forças internas do modo de produção capitalista 
(ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA URSS, 1961, on-line). 

 

 Essa reorganização produtiva ocorre com base no trabalho parcelado e 

fragmentado, na decomposição das tarefas, que reduz a ação operária a um 

conjunto repetitivo de atividades. Esse processo de reestruturação tem sua 

lógica derivada de um contexto social, político e econômico, marcado pelas 

crises financeiras, de mercado e social relativos à organização e controle da 

produção e do trabalho. 

 Nesse aspecto, Barradas (2014) aponta que a organização e o 

desenvolvimento da produção se realizam de forma alheia e exterior aos 

operários da fábrica. Os produtores que executam o trabalho manual são 

excluídos do processo de planejamento, controle e supervisão do processo de 

trabalho. O trabalho desenvolvido na fábrica através da maquinaria faz com 

que o sistema de máquinas articulado agrida incisivamente a vida do 

trabalhador.  

 Desta forma, é possível responder nesse capítulo a alguns problemas 

apontados por esta pesquisa, no que se refere à influência taylorista nos 

sistemas produtivos das empresas contemporâneas. O Capitalismo continua a 

promover suas reestruturações produtivas movidas por crises periódicas 

causadas pela superprodução, pelo aumento do desemprego, da precariedade, 

da pobreza e recuos nas condições de vida dos trabalhadores e da população. 

As consequências atingem primordialmente o trabalhador, por meio de 

jornadas de trabalho extensivas ou pelo desemprego. A divisão do trabalho 

persiste até os momentos atuais, especializando o trabalhador, que tem o seu 

saber expropriado, como forma de controle. 
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 É possível afirmar que a reestruturação produtiva do trabalho, ocorrida 

sob a forma de taylorismo, surge como uma resposta do capitalismo à crise de 

insubordinação dos operários que se instaurava nos Estados Unidos a partir da 

última década do século XIX, Taylor procurou responder às lutas de seu tempo 

(os movimentos de resistência ao Capitalismo do século XIX e XX) por meio da 

organização e intensificação da divisão do trabalho, como uma resposta do 

Capitalismo Industrial à resistência operária, retirando dos trabalhadores a 

autoridade e o conhecimento sobre o processo produtivo. 

 Com o realinhamento da produção capitalista do final do século XIX e 

início do século XX, o saber da força de trabalho fica transferido à máquina, 

extirpando-se a ciência do trabalhador comum, desqualificando-se o posto de 

trabalho e prescindindo-se da qualificação do operário. Na Administração 

Científica identifica-se que os termos adestramento, qualificação, instrução e 

educação são utilizados com o mesmo sentido, qual seja, o saber necessário 

para a execução das operações produtivas. 
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4 A EDUCAÇÃO E A INSTRUÇÃO EM TAYLOR 

 

 

Este capítulo tem como objetivo entender de que forma a reestruturação 

do trabalho e do conhecimento estão articulados com as propostas 

educacionais a partir de Taylor, e a influência exercida sobre a educação. 

Pretende-se responder ao objetivo específico que se refere a identificar qual o 

perfil de homem a educação10 pensada por Taylor busca formar. Para Taylor, a 

educação da força de trabalho não é outra coisa senão aquela ação que tem 

como função formar uma nova classe operária, de modo a possibilitar a 

transferência de seus saberes para as máquinas, equipamentos e para 

gerência da fábrica. Em outros termos, o operário era considerado educado 

quando detinha o conhecimento necessário para a execução da operação 

produtiva a ele imposta. Nesse sentido, o sistema de educação foi 

profundamente influenciado pelos padrões de racionalidade, produtividade e 

eficiência da reestruturação produtiva das fábricas. 

  

4.1 O CONCEITO DE EDUCAÇÃO EM TAYLOR 
 

 

Com o advento da indústria moderna houve uma crescente simplificação 

dos ofícios, reduzindo a necessidade de qualificação específica, viabilizada 

pela introdução da maquinaria que passou a executar a maior parte das 

funções manuais. De acordo com Saviani (2007), pela maquinaria, que não é 

outra coisa senão trabalho intelectual materializado, deu-se visibilidade ao 

processo de conversão da ciência, potência espiritual, em potência material. 

Esse processo aprofunda-se e generaliza-se com a Revolução Industrial levada 

a efeito no final do século XVIII e primeira metade do século XIX.  

Com o realinhamento da produção capitalista do final do século XIX, o 

conhecimento se subordinou às necessidades do Capital e não mais às 

humanas, no sentido mais geral. Nesse momento histórico, o saber do operário 

                                                 
10

 O verdadeiro significado de educação, para os economistas filantropos, é a formação de 
cada operário no maior número possível de atividades industriais, de tal sorte que se é 
despedido de um trabalho pelo emprego de máquina nova, ou por uma mudança na divisão do 
trabalho, possa encontrar uma colocação o mais facilmente possível (MARX, 1983, p. 81). 
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fica transferido à máquina, extirpando-se a ciência do trabalhador comum, 

desqualificando-se o posto de trabalho e prescindindo-se da qualificação do 

operário. 

 Taylor (2009) evidencia o fato de que da classe operária não era exigida 

a escolarização, pois o trabalho sistemático, segundo a compreensão de 

Taylor, fazia dos trabalhadores peças descartáveis, afinal peças de reposição 

não faltavam, em razão do exército de reserva. Nesse sentido, era grande a 

economia na folha de pagamento das indústrias, pois a maioria dos 

trabalhadores era sem qualificação, o que barateava os custos. Para 

Braverman (1974, p. 359 ) "a noção de que as condições mutáveis do trabalho 

industrial e de escritório exigem uma população trabalhadora cada vez "mais 

instruída", "mais educada" e assim "superior", é uma afirmação quase 

universalmente aceita na fala popular e acadêmica." 

 Na visão de Taylor (2009), o operário não deveria ser inteligente: 

bastava apenas obedecer às instruções a ele impostas na linha de produção. 

De acordo com Alves (2007), a visão produtivista da educação empenhou-se 

em organizar a educação de acordo com o ordenamento taylorista por meio da 

pedagogia tecnicista, quando se buscou levar para as escolas os mecanismos 

de objetivação do trabalho praticados nas fábricas.  

É possível identificar que as transformações ocorridas nas escolas foram 

decorrentes das mudanças ocorridas em cada etapa de desenvolvimento das 

forças produtivas, onde prevaleceu a busca pela produtividade orientada pelo 

princípio de racionalidade, que se traduz no empenho em se atingir o máximo 

de resultados com o mínimo de dispêndio. Decorrente da reestruturação 

produtiva do trabalho, as novas determinações elaboradas pelo Capitalismo 

Industrial alteraram não apenas a forma de ser, mas a própria natureza do 

processo do trabalho e das múltiplas significações vinculadas originalmente a 

ele, como por exemplo: a questão da qualificação profissional, o problema da 

ciência e da tecnologia (ALVES, 2007). 

 A educação, desta forma, assume as características específicas 

conforme os diferentes modelos de sistemas produtivos, impactando na 

formação escolar do operário, sem representar um crescimento intelectual para 

o trabalhador e sequer gerar identificação e satisfação pela atividade praticada, 

provocando insatisfações e estranhamento entre trabalho e trabalhador, já que 
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o indivíduo não se via enquanto elemento constitutivo do processo de trabalho. 

De acordo com Alves (2007), a concepção de educação, desta forma, era 

determinada pela influência do mercado de trabalho – em outros termos, pelos 

interesses do Capitalismo Industrial. 

O conceito de educação no taylorismo, no final de século XIX e início do 

século XX, se referia à eficiência do operário na linha de produção, ou o 

conhecimento operacional, apontado por Taylor (2009), ao definir as 

atribuições da direção concernente à educação do operário: 

 

Primeiro: desenvolver para cada elemento do trabalho 
individual uma ciência que substitua os métodos empíricos; 
Segundo: selecionar cientificamente, depois treinar, ensinar e 
aperfeiçoar o trabalhador. No passado ele escolhia seu próprio 
trabalho e treinava a si mesmo como podia. 
Terceiro: cooperar cordialmente com os trabalhadores para 
articular todo o trabalho com os princípios da ciência que foi 
desenvolvida (TAYLOR, 2009, p. 40-41, grifo nosso). 

  

Nesse aspecto, fica evidente que Taylor (2009) considera a educação 

como a qualificação necessária para o operário no desempenho de suas 

atividades. O termo qualificação sugere referir-se ao domínio de uma técnica 

apreendida após determinado período de treinamento. Uma outra evidência da 

educação pensada por Taylor (2009) é retratada no final de seu diálogo com o 

seu operário Schmidt, da Midvale Stell Company, onde fica nítida a confusão 

do autor com os conceitos de educação e instrução: 

 

Bem, se você é um operário classificado deve fazer 
exatamente o que este homem lhe mandar, de manhã à noite. 
Quando ele lhe disser para levantar a barra e andar, você 
levanta e anda, e quando ele mandar sentar, você senta e 
descansa. Você procederá assim durante o dia todo. E, mais 
ainda, sem reclamações. Um operário classificado faz 
justamente o que se lhe manda e não reclama. Entendeu? 
Quando este homem mandar você andar, você anda; quando 
disser que se sente, você deverá sentar-se e não fazer 
qualquer observação. Finalmente, você vem trabalhar aqui 
amanhã e saberá, antes do anoitecer, se é verdadeiramente 
um operário classificado ou não (TAYLOR, 2009, p. 46). 

 

 Nesse diálogo com Schmidt, o termo “operário classificado” utilizado por 

Taylor, refere-se ao operário com os conhecimentos estritamente necessários 
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para o trabalho, ou seja, o objetivo do operário educado dentro dos moldes da 

Administração Científica, detentor meramente do conhecimento da função, 

conforme explicitado pelo próprio Taylor (2009) é o de obedecer a comandos: 

 

O exemplo precedente põe em relevo três dos quatro 
elementos que constituem a essência da administração 
científica: primeiro, a cuidadosa seleção do trabalhador; 
segundo e terceiro, o método de instruí-lo, primeiramente, e 
depois treiná-lo a trabalhar de acordo com o sistema de 
administração científica. Nada ainda foi dito sobre a ciência de 
carregar barras de ferro. Entretanto, acredito que este exemplo 
convencerá completamente o leitor de que há uma ciência de 
carregar lingotes e, além disso, que a ciência reúne tantos 
dados que o homem incumbido de carregar barras de ferro não 
pode entendê-la, nem mesmo trabalhar de acordo com essa 
ciência, sem auxílio de seus superiores (TAYLOR, 2009, p. 47, 
grifo nosso). 
 
 

 A influência exercida pelo taylorismo no sistema de ensino foi 

impactante, pois o sistema de ensino tornou-se um mero adestrador para 

satisfazer as necessidades do Capitalismo. A preocupação não é mais formar 

para a emancipação humana e sim para satisfazer as necessidades 

determinadas pelo capital. Essa concepção alude para o fato de que a 

educação é pensada em termos práticos, no sentido de cumprir com as 

exigências produtivas determinadas pelo capital, em resposta às crises por que 

passava.  

 Em Taylor (2009) fica evidenciado o desalinhamento quanto à definição 

de qualificação, ensino, instrução, educação e adestramento, como o “Pai da 

Administração Científica” descreve a respeito:  

 

A direção deve fornecer professores para instruírem o novo 
trabalhador nos melhores e mais simples movimentos, e os 
operários lentos devem ser constantemente cronometrados e 
auxiliados até atingirem a velocidade conveniente. Todos 
aqueles que, depois do ensino devido, não quiserem ou não 
puderem trabalhar de acordo com os novos métodos e no 
ritmo requerido, serão dispensados. A direção deve também 
reconhecer que não convém submeter os trabalhadores à 
padronização rígida e a trabalho mais penoso sem pagamento 
extraordinário (TAYLOR, 2009, p.66, grifo nosso). 
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 Como resultado deste reordenamento conceitual e usual do ensino, a 

possível consequência para a educação, foi o fato de a escola assimilar tais 

conceitos e práticas oriundas da economia. O ensino cumpriu outros fins entre 

os quais o de reproduzir valores de submissão do sujeito à indústria. A escola 

foi convocada a formar a força de trabalho para a indústria, por meio do ensino 

profissional, a chamada educação tecnicista, ou formação profissional. Na 

estrutura da formação, segundo aponta Taylor (2009), constava a instrução 

padronizada para o trabalho como princípio fundamental da educação. 

 Nesse contexto, Braverman (1974) alude para o fato de que com o 

desenvolvimento do modo capitalista de produção o conceito de qualificação 

tornou-se corrompido, a ponto de considerarmos um operário que sabe 

executar sua função, de operário qualificado: 

 

Com o desenvolvimento do modo capitalista de produção, o 
próprio conceito de qualificação torna-se degradado juntamente 
com a deterioração do trabalho, e o gabarito pelo qual ele é 
medido acanhou-se a tal ponto que hoje o trabalhador é 
considerado como possuindo uma qualificação se ele ou ela 
desempenhem funções que exigem uns poucos dias ou 
semanas de preparo [...] (BRAVERMAN, 1974, p. 375). 
 

A partir desse aspecto é possível compreender que a educação foi 

pensada para formar o novo perfil do trabalhador e suas correspondentes 

virtudes, com a finalidade de suprir as necessidades requisitadas pela ordem 

produtiva, qualquer que seja ela. Sob a ótica taylorista as virtudes do 

trabalhador podem ser descritas como a capacidade de trabalho em grupo, 

maturidade pessoal e as habilidades de compartilhar conhecimento, aprimorar 

processos, identificar e corrigir erros. No entanto, para o operário, as virtudes 

necessárias eram a obediência (moral, passiva e conformista), que levava a 

acreditar no sucesso do patrão como virtude, que acredita prestar um serviço 

importante e aceita, ideologicamente, que o interesse dele coincide com a do 

patrão (TAYLOR, 2009).  

 Desta forma, de acordo com Pastore (2006), é possível identificar que as 

consequências do taylorismo tiveram forte impacto para a educação, no campo 

do planejamento escolar, no uso da tecnologia, na adoção do ensino 

profissionalizante e aplicação do conhecimento técnico, de modo a preparar tão 
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somente, o aluno para desempenhar um papel na indústria: o ensino 

profissional. 

 A preparação do indivíduo, no contexto da educação tecnicista, significa 

adestrá-lo (e não educá-lo) para operar determinado equipamento. Esse 

modelo de formação não é suficiente quando considerado um ambiente de 

mudanças rápidas e, nessas condições, é importante que os indivíduos sejam 

capazes de compreender, absorver e utilizar as inovações tirando o máximo 

proveito delas. Mas, para ter senso crítico o adestramento não basta: é 

necessária uma educação mais ampla que contemple outras demandas, a 

exemplo da política, estética, entre outras dimensões fundamentais da vida 

humana. Nesse aspecto, Pastore (2006), apresenta a diferença adestramento 

de educação: 

 
O adestramento ensina a pessoa a fazer uma coisa bem feita 
pelo resto da vida, mas só isso. A educação ensina a pessoa a 
aprender continuamente. Isso é fundamental para as pessoas 
acompanharem o ritmo da mudança. Fora disso, elas tornam 
obsoletas, e a obsolescência humana é o drama mais pavoroso 
para as pessoas. Nada pior para um funcionário de 20 anos de 
firma ouvir de seu chefe: caro amigo, tudo o que você sabe já 
não interessa mais a esta empresa; tudo o que interessa, você 
não sabe. Por isso tenho de despedi-lo (PASTORE, 2006, p. 
215, grifo nosso). 

 

 Decorrente da educação técnica influenciada pelo taylorismo, Pastore 

(2006) ainda considera que o ensino nas escolas é um processo lento e 

baseado na repetição de conhecimentos acumulados e nem sempre 

atualizados. Ou quando trata da formação profissional, os programas tendem a 

ser demasiadamente específicos, aproximando-se muito mais do adestramento 

do que da educação.  

 De acordo com Saviani (1991), uma concepção de educação puramente 

profissionalizante pode afetar o talento intelectual do aluno. A concepção da 

formação profissional dos cursos universitários é um obstáculo à existência de 

uma verdadeira formação universitária que tem a função de desenvolver a 

versatilidade intelectual da pessoa, de criar homens de mentalidade e sensíveis 

às necessidades dos outros homens de seu tempo.  
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Nesse aspecto, fica evidente que o papel da educação técnica seria 

transformar o ensino tradicional11, a educação, em mero adestramento por 

meio do ensino voltado para o aprendizado de máquinas e equipamentos. Esse 

modelo retira o senso crítico dos alunos, transformando-os em autômatos, 

acarretando o estranhamento do operário ao sistema produtivo, a exemplo do 

que já ocorria nas indústrias e no modelo taylorista. 

 No que se refere à adaptação do trabalhador ao processo de trabalho, a 

falta de identificação e o seu consequente estranhamento, Saviani (2006) 

retrata o que considera a objetivação do processo de trabalho: 

 

Se no artesanato o trabalho era subjetivo, isto é, os 
instrumentos de trabalho eram dispostos em função do 
trabalhador e este dispunha deles segundo seus desígnios, na 
produção fabril essa relação é invertida. Aqui, é o trabalhador 
que deve se adaptar ao processo de trabalho, já que este foi 
objetivado e organizado na forma parcelada. Nessas 
condições, o trabalhador ocupa se posto na linha de montagem 
e executa determinada parcela do trabalho necessário para 
produzir determinados objetos. O produto é, pois, uma 
decorrência da forma como é organizado o processo. O 
concurso das ações de diferentes sujeitos produz assim, um 
resultado com o qual nenhum dos sujeitos se identifica e que, 
ao contrário, lhes é estranho (SAVIANI, 2006, p. 12). 
  

 Desta forma, de acordo com Saviani (2006), fica evidenciado que a 

proposta tecnicista buscou planejar a educação de forma a dotá-la de uma 

organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas pusessem 

em risco sua eficiência.  Em decorrência da necessidade crescente de força de 

trabalho qualificada para ocupar os cargos nas indústrias, é possível identificar 

que o Capitalismo conta, com o seu fiel parceiro de dominação: o Estado, o 

qual emana as diretrizes educacionais de forma sincronizada e harmonizada 

com os anseios do Capital.  

 Nesse sentido, de acordo com Althusser (1985), a escola constitui o 

instrumento perfeito de reprodução das relações de produção de tipo 

capitalista, inculcando nas classes escolares de todos os níveis, de forma 

                                                 
11

 O ensino tradicional que ainda predomina hoje nas escolas se constituiu após a Revolução 
Industrial e se implantou nos chamados sistemas nacionais de ensino, configurando amplas 
redes oficiais, criadas a partir de meados do século passado, no momento em que, consolidado 
o poder burguês, aciona-se a escola redentora da humanidade, universal, gratuita e obrigatória 
como um instrumento de consolidação da ordem democrática (SAVIANI, 2006, p.54). 
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obrigatória, os saberes práticos da ideologia dominante, qual seja, o 

Capitalismo. 

 Nesse período, há a necessidade crescente por parte da indústria, de 

força de trabalho educada, apta ao exercício das operações fabris. Para Taylor 

(2009), ao operário dito educado ou qualificado, bastava tão somente a 

formação técnica, profissional, que o habilite à prática das operações nas 

fábricas. Em decorrência de pressões por parte do Capitalismo Industrial, 

algumas atividades passaram a ser de competência da escola, entre as quais a 

educação voltada para a atividade industrial.  

Desta forma, a educação passou a contribuir para superar o problema 

da marginalidade na medida em que formar indivíduos eficientes, isto é, aptos 

a dar sua parcela de contribuição para o aumento da produtividade da 

sociedade. Para tanto era necessário operacionalizar os objetivos e, pelo 

menos em certos aspectos, mecanizar o processo. Nesse contexto, Saviani 

(2006) aponta as consequências desse novo modelo de educação: 

 

Como consequência, assistimos a proliferação de propostas 
pedagógicas tais como o enfoque sistêmico, o microensino, o 
telensino, a instrução programada, as máquinas de ensinar, 
etc. Daí também o parcelamento do trabalho pedagógico com a 
especialização de funções, postulando-se a introdução no 
sistema de ensino de técnicos dos mais diferentes matizes. Daí 
enfim, a padronização do sistema de ensino a partir de 
esquemas de planejamento previamente formulados aos quais 
devem se ajustar as diferentes modalidades de disciplinas e 
práticas pedagógicas (SAVIANI, 2006, p. 12). 

 

 Esta  proposta tecnicista tem como objetivo atender às necessidades do 

modelo capitalista, fazendo parte de sua engrenagem e com o objetivo de, 

dentro deste sistema, formar indivíduos “competentes” para o mercado de 

trabalho. Desta forma, a educação é orientada no sentido de prover o indivíduo 

dos conhecimentos necessário à realização de tarefas nos postos de trabalho.  

 A compreensão da escola como responsável pela formação mais 

abrangente fica distorcida, à medida que o Capitalismo começa a exigir novos 

padrões de desempenho e avaliação. Uma função que seria própria da 

indústria é assumida pela escola, e os custos decorrentes repassados para o 

Estado. Esse princípio que aponta para transferência de responsabilidades, já 
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foi anunciado por Taylor (2009), nos primórdios da Administração Científica, o 

qual enfatiza: 

 

Nunca se mostrou tão intensa, como atualmente, a procura de 
homens melhores e mais capazes, desde diretores de grandes 
companhias até simples serventes. E agora, mais do que 
antes, a procura dos competentes excede a oferta. O que todos 
procuramos, entretanto, é o homem eficiente já formado; o 
homem que outros prepararam. Só entraremos, todavia, no 
caminho da eficiência nacional, quando compreendermos 
completamente que nossa obrigação, como nosso interesse, 
está em cooperar sistematicamente no treinamento e formação 
dessas pessoas, em vez de tirar de outros os homens que eles 
prepararam (TAYLOR, 2009, p. 22, grifo nosso). 
 

 

 O que fica evidente é que a força de trabalho necessária para suprir a 

indústria, deveria ser formada pela própria indústria, no entanto, esse ônus é 

repassado ao Estado que, de forma articulada com a ordem produtiva, arca 

com os custos dessa preparação dos operários para as indústrias, por meio do 

ensino técnico impregnado e comercializado nas escolas. Nesse sentido, 

Mészáros (2008) destaca que a educação não é uma mercadoria, não é um 

negócio, é criação. Afirma ainda, que educar é colocar fim à separação entre 

Homo Faber e Homo Sapiens, é resgatar o sentido estruturante da educação e 

de sua relação com o trabalho, as suas possibilidades criativas e 

emancipatórias: 

 
A educação deve ser sempre continuada, permanente, ou não 
é educação. Defende a existência de práticas educacionais que 
permitam aos educadores e alunos trabalharem as mudanças 
necessárias para a construção de uma sociedade na qual o 
capital não explore mais o tempo de lazar, pois as classes 
dominantes impõem uma educação para o trabalho alienante, 
com o objetivo de manter o homem dominado. Já a educação 
libertadora teria como função transformar o trabalhador em um 
agente político, que pensa, que age, e que usa a palavra como 
arma para transformar o mundo. Para ele, uma educação para 
além do capital deve, portanto, andar de mãos dadas com a 
luta por uma transformação radical do atual modelo econômico 
e político hegemônico (TAYLOR, 2009, p. 12). 

 

 A educação, de acordo com Mészáros (2008, p. 15), que poderia ser 

uma alavanca essencial para a mudança, tornou-se instrumento daqueles 

estigmas da sociedade capitalista: “fornecer os conhecimentos e o pessoal 
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necessários à maquinaria produtiva em expansão do sistema capitalista, mas 

também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 

dominantes”. Em outras palavras, tornou-se uma peça do processo de 

acumulação de capital e de estabelecimento de um consenso que torna 

possível a reprodução do injusto sistema de classes. Mészáros (2008), aponta 

que em lugar de instrumento de emancipação humana, agora é mecanismo de 

perpetuação e reprodução desse sistema: 

 

Um sistema que se apoia na separação entre trabalho e 
capital, que requer a disponibilidade de uma enorme massa de 
força de trabalho sem acesso a meios para sua realização, 
necessita, ao mesmo tempo, socializar os valores que 
permitam sua reprodução. Se no pré-capitalismo a 
desigualdade era explícita e assumida como tal, no Capitalismo 
– a sociedade mais desigual de toda a história – para que se 
aceite que “todos são iguais diante da lei”, se faz necessário 
um sistema ideológico que proclame e inculque cotidianamente 
esses valores na mente das pessoas (MÉSZÁROS, 2008, p. 
16). 

 
De acordo com Cavalheiro Neto (2006), o novo modelo de produção em 

massa necessitava, além do apoio recebido do governo, de uma força de 

trabalho qualificada, uma vez que as forças produtivas e as relações de 

produção, características do Capitalismo, somente se concretizam e 

expandem-se num universo de valores, ideias e doutrinas apropriadas. 

Entretanto, a baixa produtividade do sistema escolar, representada pela pouca 

demanda e altos níveis de evasão e repetência representava um impedimento 

à busca do desenvolvimento industrial. 

 Desta forma, é possível afirmar que, ssubmetendo-se às necessidades e 

demandas do Capital, o sistema de ensino assumiu novas características, entre 

as quais a de ser reprodutor dos ideais e valores correspondentes às bases 

produtivas. Ele procurou cumprir fielmente as exigências elaboradas pela 

sociedade em curso e dar conta das contradições econômicas e sociais, por 

isso, viu na educação parceira para responder as crises porque passava. Como 

consequência, a educação se subordinou aos anseios do Capitalismo, 

formando indivíduos eminentemente técnicos para preenchimento das vagas 

do sistema produtivo reestruturado, quando são estabelecidos os parâmetros 
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do método científico de racionalização da produção – conhecido como 

taylorismo. 

 

4.2 A INFLUÊNCIA TAYLORISTA NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA  
 

 

 A organização racional do trabalho, os estudos de tempos e 

movimentos, os princípios da Administração Científica, até os dias atuais estão 

presentes no cenário industrial. As fábricas fixam tempos e métodos, os 

padrões de produção, as quantidades a serem produzidas e um tempo padrão 

para cada operação. A Administração Científica ampliou a divisão do trabalho e 

do conhecimento gerando um distanciamento entre o trabalhador e seu 

trabalho, fazendo com que a força de trabalho perdesse a visão do todo devido 

ao parcelamento do processo de trabalho, promovendo a alienação na 

sociedade industrial. 

 Nesse sentido, no taylorismo, a eficiência produtiva, torna-se um dos 

principais critérios para as gratificações, prêmios e promoções no ambiente 

fabril. De acordo com Aranha (2006, p. 78), “vale lembrar também que o 

taylorismo serviu de orientação para a tendência tecnicista, que na década de 

1960, a ditadura militar tentou implantar na educação brasileira”. 

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, 

serviu – no seu todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o 

pessoal necessário à máquina produtiva em expansão do sistema do capital, 

como também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os 

interesses dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à 

gestão da sociedade, seja na forma internalizada (isto é, pelos indivíduos 

devidamente educados e aceitos) ou através de uma dominação estrutural e 

uma subordinação hierárquica e implacavelmente impostas. Uma das funções 

principais da educação formal nas nossas sociedade é produzir tanta 

conformidade ou consenso quanto for capaz, a partir de dentro e por meio dos 

seus próprios limites institucionalizados e legalmente sancionados 

(MÉSZÁROS, 2008). 

 De acordo com Alves (2007, p. 253), “criou-se, a partir da promessa da 

modernização, um senso comum que articulava trabalho, educação, emprego e 
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individualidade. A escola e as políticas educacionais podiam e deviam ser um 

mecanismo de integração dos indivíduos à vida produtiva”. 

 Nesse sentido, é possível identificar em Taylor (2009), uma evidência da 

importância atribuída à qualificação, compreendida como educação ou 

treinamento,  dos líderes das fábricas, privilegiando a Administração Científica: 

 

No futuro, prevalecerá a ideia de que nossos líderes devem ser 
tão bem treinados quanto bem nascidos e que nenhum outro 
homem, embora excelente, sob o antigo sistema de 
administração de pessoal, poderá competir com homens 
comuns, mas organizados, adequada e eficientemente para 
cooperar (TAYLOR, 2009, p. 22, grifo nosso). 

 

 Uma outra evidência de que Taylor (2009) privilegiava e atribuía enorme 

importância aos seus princípios de Organização Científica do Trabalho, em 

detrimento da competência do indivíduo, é retratada pelo autor, mais uma vez 

enfatizando a necessidade de aperfeiçoamento: 

 

No passado, o homem estava em primeiro lugar; no futuro o 
sistema terá a primazia. Isso, entretanto, não significa, 
absolutamente, que os homens competentes não sejam 
necessários. Pelo contrário, o maior objetivo duma boa 
organização é o aperfeiçoamento dos seus homens de 
primeira ordem; e, sob direção racional, o melhor homem 
atingirá o mais alto posto, de modo mais seguro e rápido que 
em qualquer outra distinção (TAYLOR, 2009, p. 23). 
 

 Desta forma, é possível identificar o caráter ideológico que Taylor atribui 

ao Sistema de Organização Científica do Trabalho, a ponto de colocá-lo em 

primeiro plano, em detrimento da força de trabalho envolvida. Essa evidência, 

demonstra que a preocupação de Taylor era tão somente a produtividade 

máxima dos operários, e para alcançá-la, era necessária a formação técnica da 

sua força de trabalho: 

 

[…] o objetivo mais importante de ambos, trabalhador e 
administração, deve ser a formação e o aperfeiçoamento do 
pessoal da empresa, de modo que os homens possam 
executar em ritmo mais rápido e com maior eficiência os tipos 
mais elevados de trabalho, de acordo com suas aptidões 
naturais (TAYLOR, 2009, p. 26). 
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 Entretanto, o autor se contradiz quando afirma que os homens ocuparão 

os mais elevados postos de trabalho de acordo com suas aptidões naturais. Se 

o homem tem aptidões naturais, consequentemente não necessitaria de 

formação, aperfeiçoamento ou qualificação. No entanto, Taylor (2009), enfatiza 

a necessidade diária de instrução: 

 

[…] E cada homem será instruído diariamente e receberá 
auxílio cordial de seus superiores, em lugar de ser, de um lado, 
coagido por seu capataz, ou, em situação oposta, entregue à 
sua própria inspiração (p. 34).  
 

Em virtude dos exemplos elencados, podemos identificar em Taylor, que 

a educação foi pensada de modo a suprir a força de trabalho dos 

conhecimentos estritamente necessários ao desempenho de sua atividade 

produtiva. Nesse sentido, é possível que a influência do taylorismo na 

educação, refere-se ao fato de a escola assumir o trabalho como princípio 

educativo.  

Frente à questão de possibilidades em busca de uma nova lógica social 

é fundamental tomar uma direção essencialmente contrária à lógica destrutiva 

do capital. Nessa perspectiva, Frigotto (1989) destaca que, assumir o trabalho 

como princípio educativo implica em: 

 

Superar a visão utilitarista, reducionista de trabalho. Implica 
inverter a relação, situando o homem e todos os homens como 
sujeitos do se devir. Esse é um processo coletivo, organizado, 
de busca prática de transformação das relações sociais 
desumanizadoras e, portanto, deseducativas. A consciência 
crítica é o primeiro elemento deste processo que permite 
perceber que é dentro dessas velhas e adversas relações 
sociais que podemos construir outras relações, em que o 
trabalho se torne manifestação de vida e, portanto, um ato 
educativo (FRIGOTTO, 1989, p. 27, grifo nosso). 

 

 A escola produz fundamentalmente trabalho intelectual; a fábrica, 

trabalho material. E os operários quando vão à escola, não vão para continuar 

a produzir os mesmos produtos que na fábrica produziam e sim para entender 

mais profundamente sua fábrica, só que a primeira se torna “escola do 

trabalho” enquanto pertence espiritualmente ao mundo do trabalho e pelo 

trabalho é inspirada; e a oficina torna-se oficina dos trabalhadores “intelectuais” 
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porque passou a ser oficina iluminada, humanizada e potenciada pela escola. 

(NOSELLA, 1992). 

 De acordo com Frigotto (2006, p. 66), “a separação entre o operário e o 

seu instrumento vai determinando uma separação entre trabalhador e 

conhecimento, entre trabalhador e ciência.” Em Taylor, os conceitos de 

qualificação, instrução e educação são em si, bastante vagos, e de acordo com 

Braverman (1974, p.359) “uma rigorosa investigação dos argumentos 

empregados para amparar essa tese de “superiorização” é ainda embaraçada 

pelo fato de que eles nunca foram objeto de uma apresentação coerente e 

sistemática”.  

 Frigotto (2003) destaca que a educação e a formação humana terão 

como sujeito definidor as necessidades, as demandas do processo de 

acumulação de capital sob as diferentes formas históricas de sociabilidade que 

assumir. Ou seja, reguladas e subordinadas pela esfera privada, e à sua 

reprodução. Desta forma, a teoria mecanicista fica muito restrita aos fatores 

diretamente relacionados ao cargo e à função do operário, esta, desconsidera 

o elemento humano, considerando a empresa uma máquina rígida e estática, e 

procurando sempre o desempenho máximo, não o ótimo.   

 A esse respeito, Ferreti et al. (2008, p. 150) destacam que “do ângulo da 

qualificação técnica específica proporcionada pela escola, fica claro, 

historicamente, que o capital efetivamente tende a prescindir cada vez mais da 

escola em geral [...] para essa função de qualificação para o trabalho produtivo 

material imediato”. 

 A disponibilidade de uma força de trabalho educada é condição 

necessária, embora não suficiente, para viabilizar estratégias produtivas 

centradas na capacidade de aprendizado e inovação das firmas. Neste 

aspecto, Frigotto (2006, p. 37) destaca: 

 
Para o propósito, pois de alterar os hábitos da classe 
trabalhadora [...] a primeira coisa necessária é uma eficaz 
educação nacional das crianças da classe trabalhadora. Pode-
se afirmar sem hesitação que o objetivo de toda a formação 
intelectual para a massa das pessoas deveria ser o cultivo do 
bom-senso; o torná-las aptas a formular um julgamento sadio 
das circunstâncias que as cercam. Tudo o que se pode 
acrescentar a isso, no domínio intelectual, sobretudo 
decorativo. 
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 A educação passou a ser o foco da reestruturação, da adequação às 

novas demandas formativas, ou seja, o ajustamento da gestão escolar ocorreu 

sob as tendências gerais do capitalismo contemporâneo. Entre os aspectos 

que caracterizam a educação reside no fato dela priorizar a capacitação do 

aluno para competir na busca de uma colocação no mundo do trabalho. Neste 

aspecto, Mészáros (2008) enfatiza: 

 

No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma 
mercadoria. Daí a crise do sistema público de ensino, 
pressionado pelas demandas do capital e pelo esmagamento 
dos cortes de recursos dos orçamentos públicos. Talvez nada 
exemplifique melhor o universo instaurado pelo neoliberalismo 
em que “tudo se vende, tudo se compra”, “tudo tem preço” do 
que a mercantilização da educação. Uma sociedade que 
impede a emancipação só pode transformar os espaços 
educacionais em shopping centers, funcionais à sua lógica do 
consumo e do lucro (MÉSZÁROS, 2008, p.16). 

 

 Ao tratar das profundas mudanças nas qualificações exigidas para o 

trabalho industrial, Alves (2007) destaca que tais mudanças poderiam ser 

sintetizadas como perda de importância das habilidades manuais em favor das 

habilidades cognitivas (leitura e interpretação dos dados formalizados; lógica 

funcional e sistêmica; abstração; dedução estatística; expressão oral, escrita e 

visual. Essas novas qualificações “poderiam ser organizadas em três grandes 

grupos: novos conhecimentos práticos e teóricos; capacidade de abstração, 

decisão e comunicação; e qualidades relativas à responsabilidade, atenção e 

interesse pelo trabalho”. 

 A busca do trabalhador por melhor qualificação e especialização é 

incentivada pela ideia de que o novo trabalhador deve ser polivalente e mais 

qualificado. No entanto, quase sempre, esta pretendida polivalência não passa 

de uma ampliação de tarefas. A ampliação pode estar se referindo à agregação 

de tarefas do mesmo tipo (operação de várias máquinas ao mesmo tempo) ou 

de baixa especialização (conservação e inspeção elementar), o que 

equivaleria, então, a um sistema de multitarefas. 

 Nesse sentido, o discurso capitalista defende que o desemprego tem 

como principal causa a falta de qualificação formal ou técnica do trabalhador. 

Sob esse prisma, o trabalhador é responsabilizado por não ter estudado o 

suficiente e, diante da situação de desemprego tem duplo sofrimento: pelas 
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privações materiais e por achar-se responsável pela perda do seu emprego 

(ALVES, 2007). 

 Com relação aos impactos à reestruturação produtiva sobre a educação 

do trabalhador, percebe-se que a escola cumpre o papel de executar a seleção 

prévia dos futuros trabalhadores, papel este que seria dos detentores dos 

meios de produção, para escolher os mais educáveis (educação tecnicista ou 

formação profissional), e, portanto, mais adequados às finalidades do processo 

produtivo. Desta forma, fica evidente a submissão da escola às necessidades 

do Capital, praticamente recrutando força de trabalho para as indústrias. 

 Nesse sentido, a escola cumpre as finalidades do processo produtivo 

servindo como um instrumento a serviço do sistema capitalista, conforme 

ressaltado por Luckési (2003, p. 61): 

 

A escola atua, assim, no aperfeiçoamento da ordem social 
vigente (o sistema capitalista), articulando-se diretamente com 
o sistema produtivo; para tanto, emprega a ciência da mudança 
de comportamento, ou seja, a tecnologia comportamental. Seu 
interesse imediato é o de produzir indivíduos "competentes" 
para o mercado de trabalho, transmitindo, eficientemente, 
informações precisas, objetivas e rápidas. 

  

 Os termos formação profissional ou técnico-profissional, educação 

industrial ou técnico-industrial, qualificação, requalificação, capacitação 

ganham complexidade e novos significados em consequência da nova 

realidade produtiva e organizacional do trabalho e dos diversos discursos e das 

ideologias geradas sobre a questão da formação no contexto das grandes 

transformações. Surgem termos novos como reconversão e educação 

profissional (FRIGOTTO, 2013, p. 103). 

 As noções de qualificação/desqualificação e requalificação são tratadas 

dicotômica ou formalmente e não dão conta das diferenciações internas aos 

processos produtivos. Complementarmente, qualificação é definida “pelo 

inventário das características do trabalho artesanal, do antigo ofício unitário, da 

“profissão”, a partir das quais definem atividades consideradas mais ou menos 

qualificadas (FRIGOTTO, 2013, p. 104). 

 A essência da autonomia profissional foi reduzida ao mínimo no sistema 

taylorista. Tanto para os trabalhadores quanto para as organizações, a 
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qualificação continua apoiada nos saberes profissionais, só que, cada vez 

mais, estes conhecimentos profissionais estão a serviço da resolução de 

situações específicas, às vezes imprevistas. Saber avaliar os imprevistos da 

produção como uma sequência de causa e efeito, dentro de um quadro de 

possibilidades, seria a chave da qualificação hoje (FRIGOTTO, 2013). 

  De acordo com Apple (2006), vários economistas e não poucos 

sociólogos e historiadores da educação têm uma maneira peculiar de olhar 

para as escolas. Eles veem a instituição de ensino como se fosse uma caixa 

preta. Mede-se o input, antes de os alunos entrarem nas escolas e, depois, o 

output, ao longo do processo ou quando, “adultos”, ingressam na força de 

trabalho. O que acontece dentro dessa caixa-preta – o que ensina, a 

experiência concreta da criança e dos professores – é menos importante do 

que as considerações globais e macroeconômicas da taxa de retorno do 

investimento, ou, mas radicalmente, do que a reprodução da divisão do 

trabalho. 

 Desta forma, a reprodução da divisão do trabalho nas escolas é uma 

realidade, pois o foco está na aferição dos resultados, pouco importando os 

métodos empregados na obtenção dos índices almejados e o sofrimento dos 

alunos e professores, que são submetidos a toda forma de pressão e 

dominação ideológica. Nesse sentido Apple (2006, p. 61) considera que “a 

ampliação da dominação ideológica de determinadas classes sobre outras é o 

controle do conhecimento que preserva e produz instituições de determinada 

sociedade”.  

 Ao longo do século XX a preocupação dos capitalistas com os rumos da 

qualidade da educação, no sentido de que os interesses empresariais estejam 

em primeiro plano se evidencia por meio de propostas e pactos de reforma, de 

modo a garantir a mão-de-obra necessária, e de preferência qualificada pelo 

Estado.     

 Nesse contexto, Pastore (2006) destaca que entre Brasil e Estados 

Unidos a diferença não está nos recursos investidos na educação, não é 

dinheiro que falta, ao enfatizar: 
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O Brasil investe 5,1% do PIB em educação, enquanto os 
Estados Unidos gastam 5,4%, a Alemanha 4,8%, o Japão e o 
Chile 3,6% e a Argentina 3,5%, países que têm um ensino 
muito superior ao do Brasil. Ou seja, o Brasil gasta muito, mas 
gasta mal. Essa é a nova reforma que a educação brasileira 
exige: eliminar os desperdícios e elevar a qualidade 
(PASTORE, 2006, p. 206). 

 

 De acordo com o PREAL12 (2000), os anos noventa presenciaram a 

obtenção de acordos nacionais para renovar os sistemas educativos, entender 

a educação como política de Estado e transcender as reformas baseadas em 

programas de governo. Existem atualmente novos pactos educativos 

expressos na adoção de uma visão compartilhada sobre a necessidade de 

modernizar os sistemas de ensino e adaptá-los às novas exigências da 

economia e da sociedade. Em outros termos, o ensino que priorizava o 

conhecimento historicamente elaborado tende a ceder espaço para programas 

de ensino flexíveis, voltados para a formação de um alunado considerado 

dinâmico, versátil em termos de tecnologias e inovações.  

 De acordo com Guzzo (2005), a necessidade de se apropriar da 

atividade intelectual e das técnicas refinadas de produção passou a compor o 

rol da divisão social do trabalho e, neste sentido, a classe dominante passou a 

compreender a educação como elemento fundamental para a manutenção da 

desigualdade social, uma vez que os conhecimentos científicos e tecnológicos 

passaram a ser compreendidos como cada vez mais necessários para o 

desenvolvimento do sistema produtivo. O sistema educacional assume, 

portanto, um papel fundamental na manutenção da alienação e da divisão 

social do trabalho, na medida em que as escolas têm se configurado como um 

espaço estratégico de convivência social, pautada pela reprodução da 

dinâmica da sociedade capitalista. 

 De acordo com Lombardi e Nascimento (2004), a escola foi pensada 

como um espaço neutro no qual todas as classes sociais se encontrariam em 

fraternidade universal. No seu interior as classes se aproximariam e receberiam 

                                                 
12

 PREAL – Programa de Promoção da Reforma Educativa na América Latina e Caribe. É uma 
iniciativa do Diálogo Interamericano, que tem sede em Washington DC, em conjunto com a 
Corporação para o Desenvolvimento de Pesquisa (CINDE), com sede em Santiago do Chile. O 
principal objetivo da articulação é contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em países 
latino-americanos e no Caribe, promovendo debates e levando o tema ao topo das agendas 
políticas (PREAL, n. 15, Jul. 2000). 

http://www.thedialogue.org/
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as mesmas oportunidades. As diferenças sociais se originariam, dessa forma, 

das capacidades e aptidões dos indivíduos, independentes de sua classe social 

de origem. Ao mesmo tempo ela transmitiria uma única ideologia favorável à 

sociedade, carregadas de conteúdos que unificassem a pátria, cultivassem o 

sentimento de nacionalidade e de estímulo ao trabalho.  

 No entanto, o que se percebe é o fato da escola se constituir como o 

principal aparelho ideológico do Estado – servil parceiro capitalista, se 

transformando em um aparelho de coerção, pois influencia as formações 

sociais modernas ao reproduzir em sala de aula as relações dicotômicas do 

trabalho, servindo às classes dominantes com um discurso alienante, repleto 

de ideologias. 

 Um exemplo da submissão da educação às necessidades do 

Capitalismo é evidenciado na também submissão dos países pobres aos 

países ricos, no acordo firmado entre os países da América Latina com o 

Banco Mundial, por meio do BIRD, exposto por Altmann (2002): 

  

O BIRD defende explicitamente a vinculação entre educação e 
produtividade, a partir de uma visão economicista. Segundo a 
Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL 
–, para que os países da América Latina se tornem 
competitivos no mercado internacional, é necessário que 
disponham de talentos para difundir o progresso técnico e 
incorporá-lo ao sistema produtivo. É imprescindível a 
aprendizagem mediante a prática, o uso de sistemas 
complexos e a interação entre produtores e consumidores. 
Assim, o conhecimento a ser ensinado nas escolas é definido a 
partir de sua operacionalidade (ALTMANN, 2002, p. 1, grifo 
nosso). 

 

 Nesse sentido, Gregório (2012) enfatiza que os organismos 

internacionais são sujeitos políticos importantes no processo de difusão do 

projeto burguês de dominação, contribuindo de maneira decisiva para a 

expansão desenfreada do capital por todos os cantos do mundo e em todas as 

áreas das políticas sociais dos países periféricos. 

 Por meio do PREAL - Programa de Promoção da Reforma Educativa na 

América Latina e Caribe, o Banco Mundial reconhece a importância do ensino 

superior, porém, a finalidade deste ensino e a maneira como ele deve ser 

oferecido à população é que surge como ponto crucial. Em nenhum momento a 
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educação superior surge como elemento de formação crítica do ser humano, 

mas sim como: a) formação de força de trabalho para servir aos interesses 

econômicos; b) campo de exploração para o capital privado e; c) difundir a 

concepção capitalista de mundo (PREAL, 2000). 

 De acordo com a proposta CEPAL/UNESCO (2005), o objetivo das 

instituições de ensino superior dos países periféricos, entre os quais o Brasil, 

deve ser apenas o de transferir, adaptar e divulgar conhecimentos gerados em 

outras partes. Em outras palavras, a partir da década de 1990, compete aos 

países que assinaram tal acordo, meramente a formação de força de trabalho 

qualificada, por meio da educação profissional.  

As qualificações exigidas pelo mercado de trabalho contemporâneo 

contrastam fortemente com aquelas relacionadas com a lógica taylorista de 

remuneração, de definição de postos de trabalho e de habilidades: trata-se da 

capacidade de pensar, de decidir, de ter iniciativa e responsabilidade, de 

fabricar e consertar, de administrar a produção, de controlar a qualidade, isto é, 

ser simultaneamente operário de produção e de manutenção, inspetor de 

processo e engenheiro. Neste novo mundo do trabalho, a qualificação, a 

correspondência entre um saber, uma responsabilidade, uma carreira, um 

salário, tende a se desfazer na medida em que a divisão do trabalho se 

modifica. Às exigências do posto de trabalho se sucede - um estado instável da 

distribuição de tarefas – onde a colaboração, o engajamento, a mobilidade, 

passam a ser as qualidades dominantes (FERRETI et al, 2008). 

 Esse processo industrial mais tecnológico subtraiu empregados das 

indústrias e o mundo do trabalho, como um todo, teve que se reorganizar para 

atender a competitividade que esse processo gerou. Assim, os novos 

empregados deveriam ter um nível de educação e qualificação mais elevado no 

sentido destes possuírem as seguintes habilidades: polivalência, criatividade, 

capacidade de interação, aprendizado, adaptação e requalificação rapidamente 

diante das novas situações. Essas características educacionais foram 

incorporadas e são defendidas pela Gestão do Conhecimento, que defende 

práticas tidas como dinâmicas na educação. Se o trabalhador e o gestor devem 

ser dinâmicos e polivalentes, o alunado, igualmente.  

 Nesse período, o maior entrave do desenvolvimento econômico era a 

baixa escolarização, por isso, intensificaram-se a exigência de uma sólida 
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formação por meio da educação geral para os trabalhadores a fim de prepará-

los para o mercado de trabalho. Nesse sentido, o caráter assistencialista da 

educação profissional perdeu seu caráter prioritário para que as pessoas 

formadas por essa modalidade pudessem tomar conhecimento dos processos 

científicos e tecnológicos mais elevados de nossa sociedade (PILETTI e 

ROSSATO, 2010).  

         Concorre para essa concepção, a GC, cuja finalidade, entre outras, 

constitui em tentar dialogar com outras formas de conhecimento e tornar 

possíveis a gestão dos recursos para a produção de conhecimentos tidos como 

úteis. Além disso, a educação passa a ser pensada como educação corporativa 

no sentido de oferecer qualificação para a função de gestores e colaboradores, 

o que evidencia proximidade com o taylorismo. 

         Por fim, a educação, de fato, assumiu novas demandas no século XX, em 

particular. Não se limita aos cânones ditos tradicionais de ensino, mas procura 

enfatizar aspectos considerados dinâmicos do ensino e da aprendizagem, em 

razão do perfil que a educação cumpre formar. Exemplo dessa mudança é a 

aplicação da tecnologia nas escolas e também um modelo de formação que 

pretende ser interdisciplinar e que é defendido pela Gestão do  

Conhecimento.  

Desta forma, é possível afirmar que o perfil de homem que a educação 

pensada por Taylor busca formar é o homem do tipo “bovino”, dotado de 

educação meramente técnica, suficiente para a execução das operações 

exigidas pela nova ordem produtiva. Assim, as modalidades novas da 

educação mostram-se articuladas com as demandas econômicas exigentes em 

formar um perfil de educando que se ajusta a essas mesmas necessidades. 

Essa perspectiva, em contexto histórico diferente, também se mostrou 

articulada no taylorismo, cujos fundamentos ainda hoje são praticados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Esta dissertação se propôs a investigar, por meio de uma revisão 

bibliográfica e de uma análise crítica marxista, a relação entre educação, 

trabalho e conhecimento no pensamento de Taylor. Desta forma, investigou 

como as demandas educacionais foram articuladas às demandas produtivas, 

no realinhamento da produção do final do século XIX e início do século XX, 

tendo como objeto a obra de Taylor intitulada “Princípios de Administração 

Científica”. 

 A obra de Taylor pode ser situada no contexto do desenvolvimento do 

Capitalismo Industrial e da reestruturação produtiva, ocorrido a partir da 

Revolução Industrial, quando as sociedades humanas tornaram-se capazes da 

multiplicação rápida, constante e ilimitada de homens, mercadorias e serviços. 

Na esteira do desenvolvimento industrial, as organizações passaram a 

repensar o trabalho em sintonia com as exigências produtivas e também em 

função das revoltas trabalhistas que agitaram todo o século XIX. 

 Nesse momento particular da história surgiu o método de Administração 

Científica de Taylor, que viria a ser conhecido como taylorismo, com finalidades 

diferenciadas. Uma delas, enquanto técnica de gestão do trabalho, procurou 

vencer as resistências do trabalhador, evidenciando formalmente a separação 

entre planejamento e execução no ambiente das fábricas. Além dessa, 

consagrou-se como uma forma de organização do trabalho, impondo o controle 

sobre o tempo, o ritmo e o parcelamento das tarefas, além do controle do fluxo 

de conhecimento nas fábricas, como princípio fundamental da organização 

industrial.  

 O itinerário assumido por este estudo leva-nos ao entendimento de que 

é possível entender que a Administração Científica de Taylor, ou taylorismo, 

colaborou com a produção capitalista em vencer a resistência das lutas 

organizadas pela classe trabalhadora. Nesse caso, se configura como uma 

técnica de controle da produção pelo modo como articulou a separação entre 

as formas de conhecimento, o planejamento e a execução. Nesse sentido, é 

possível afirmar, quando consideramos o conjunto de mudanças estruturais do 

referido período, que o taylorismo representou uma saída eficiente do 
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Capitalismo para suas crises, tais como a organização trabalhista além dos 

eventos estruturais do início do século passado.  

 Quando verifica a dinâmica do capitalismo, identifica-se sua capacidade 

de se reestruturar e ampliar as formas de controle e produção. Colabora para 

esse entendimento, a aplicação da tecnologia, da eletrônica, da inovação e da 

Gestão do Conhecimento, que se apresentou como um recurso eficiente nas 

organizações. Entretanto, é possível identificar no pensamento taylorista alguns 

aspectos da GC que evidenciam a sua fase embrionária. Nesse período, foi 

priorizado o conhecimento eminentemente prático e a educação tecnicista, 

visto o perfil de trabalhador requisitado pela produção, um sujeito eficiente e, 

ao mesmo tempo, dócil. No caso das classes trabalhadoras, o ensino assumiu 

a condição de ser meramente instrutivo, necessário tão somente para a 

operação das máquinas.  

Nesse contexto, é possível afirmar que o conhecimento privilegiado pelo 

taylorismo é o conhecimento tácito, que é retirado dos indivíduos e 

transformado em estratégias e processos para a criação de novos produtos e 

serviços. Além do mais, pode sugerir que não é qualquer conhecimento aceito 

pela organização, mas somente aqueles tidos como úteis para garantir a 

competição. Desse modo, a intervenção do operário no processo de produção 

é mínima, pois dele não é exigido conhecimentos teóricos para a realização de 

tarefas repetitivas, apenas os práticos. 

 As práticas de gestão atuais foram influenciadas pelo taylorismo, entre 

as quais pode ser destacado os setores de recursos humanos, com a seleção 

do candidato à vaga de emprego por meio do seu currículo, o sistema de 

qualidade ISO (International Organization for Standardization), o controle 

estatístico do processo – CEP, diagrama de Pareto (gráfico de barras que 

ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a 

priorização dos problemas), diagrama de Ishikawa (Diagrama de Causa e 

Efeito), a eliminação de desperdícios provenientes dos tempos e movimentos, 

o mapeamento de processos tirando toda a atividade que não agrega valor, 

fluxograma de processos, entre outros.  

No entanto, é possível afirmar que uma contribuição histórica do 

taylorismo foi a de atender a necessidade do Capital, com recursos 

organizacionais do trabalho e também no estabelecimento de um perfil de 
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operário docilizado. Ele contribuiu para a adaptação do trabalhador de ofício às 

estruturas produtivas, motivo de haver pensado em um tipo de educação e de 

conhecimento a ser reproduzido. Também ajudou a liberar o processo de 

trabalho do poder que ele exercia, para instalar em seu lugar leis, regras e os 

Princípios da Administração Científica, considerados como ciência por Taylor. 

Nesse cenário o taylorismo se desenvolveu baseado em propostas para 

reenquadrar as relações de trabalho e, em decorrência, uma possível mudança 

na compreensão do conhecimento e da educação. 

 Nesse momento particular da história, o trabalhador perde todo e 

qualquer controle sobre o processo de trabalho porque a ele não mais compete 

produzir mercadoria com o conhecimento do que produz. Desta forma, o 

taylorismo constitui-se em uma forma de exclusão dos operários do processo 

de pensar e também a exclusão dos seus meios de trabalho, transformando-os 

em apêndices das máquinas. 

 Na visão de Taylor, o operário não deveria ser inteligente, bastava 

apenas obedecer às instruções a ele impostas na linha de produção das 

fábricas. No entanto, a disponibilidade de uma força de trabalho educada é 

condição necessária, embora não suficiente, para viabilizar estratégias 

produtivas centradas na capacidade de aprendizado e inovação das 

organizações. 

Com relação aos impactos a reestruturação produtiva sobre a educação 

do trabalhador, compreende-se que a escola cumpre o papel de executar a 

seleção prévia dos futuros trabalhadores, papel este que seria dos detentores 

dos meios de produção, para escolher os mais educáveis (educação tecnicista 

ou formação profissional), e, portanto, mais adequados às finalidades do 

processo produtivo. Desta forma, fica evidente a submissão da escola às 

necessidades do Capital, praticamente recrutando força de trabalho e treinando 

para as indústrias. 

Em virtude dos exemplos elencados, pode-se identificar em Taylor o fato 

de a educação ser pensada de modo a preparar a força de trabalho com 

conhecimentos estritamente necessários ao desempenho de sua atividade 

produtiva. Nesse sentido, é possível que a influência do taylorismo na 

educação, refere-se ao fato de a escola assumir o trabalho como princípio 

educativo. Importa considerar que conhecimento e educação estavam 
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articulados com as etapas novas da produção, alcançadas depois da 

Revolução Industrial. A característica tecnicista da educação predominou ao 

defender o preparo das gerações ao desempenho de funções laborais 

(conhecimento técnico), de forma a desempenhar funções nas organizações. 

Por outro lado, a Gestão do Conhecimento, ao defender um perfil dinâmico 

eficiente, passou a definir a educação a partir de categorias e modelos que 

privilegiam o conhecimento como um bem vantajoso, uma mercadoria.  
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