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RESUMO 
 
 
 
Esta dissertação busca discutir a alienação do homem contemporâneo e avaliar  

diferentes caminhos científicos para seu estudo. Foram descritos diferentes momentos 

históricos que reforçaram a alienação do trabalhador e avaliadas três técnicas de 

pesquisa, para entender qual seria a mais indicada para a percepção da questão. As 

técnicas são a história oral, a pesquisa de levantamento - técnica de Survey e a 

observação  participante. A pesquisa de campo permite inferir pela análise dos dados 

que a história oral temática possibilitou a auto-reflexão dos sujeitos, apontando-se um 

caminho à des-alienação e no encontro da autenticidade da pessoa. 

 

 
Palavras-Chave: Alienação; Des-alienação; Valor de uso; Autenticidade Ontológica;   

Significado do trabalho     
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this dissertation is to discuss the alienation of contemporary man and 

also evaluate different scientific ways in its research.  For this study, different historical 

moments that strengthened the alienation of workers were described and three 

thechniques of research were evaluated in order to understand which one would be 

more appropriate for the analysis of this issue; the techniques are:  oral history, survey 

and the comments from the participants. The field research, allows toinfer for the data 

analysis, that the thematic oral history made possible the respondents auto-reflection, 

pointing a way to the des-alienation and meet personal authenticity. 

 

Key-Word: Alienation, DES-alienation, Value of use, Ontologic Authenticity,  Meaning of 

the work     

 

 

 



 

 

vi

 
LISTA DE QUADROS 

 
 
Quadro 1 � Trabalho e Sociedade............................................................................... 13

Quadro 2 � Síntese das Idéias de Alguns Pesquisadores sobre o Trabalho.............. 45

Quadro 3 � Síntese das Características de um Trabalho que tem Sentido 

Associados aos Princípios da Organização................................................................ 47

Quadro 4 � Esquema Paradigmático........................................................................... 70

Quadro 5 � Escolha da Abordagem Metodológica ..................................................... 76

Quadro 6 � Comparação entre Métodos de Pesquisa................................................ 85

 
 
 
 
    



 

 

vii

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 1 � Componentes de Comprometimento Organizacional.............................. 49

Figura 2 � Lógica de Método Científico.................................................................... 86

 



 

 

viii

LISTA DE ANEXO 
 
 
 
 

ANEXO A � Exemplo de um Trabalhador Alienado.................................................. 172

 



 

 

ix

SUMÁRIO 
 
 
RESUMO.................................................................................................................. iv
ABSTRACT.............................................................................................................. v
 
LISTA DE QUADROS.............................................................................................. vi
LISTA DE FIGURAS................................................................................................. vii
LISTA DE ANEXO.................................................................................................... viii
 
INTRODUÇÃO..........................................................................................................

 
1

1. Apresentação do Assunto..................................................................................... 1
2. Justificativa da Escolha do Assunto...................................................................... 1
3. Problema a ser Investigado.................................................................................. 1
4. Objetivo do Estudo................................................................................................ 1
5. Metodologia da Pesquisa...................................................................................... 2
6. Estrutura cão da Pesquisa.................................................................................... 2
 
CAPÍTULO I � O ESTADO DE ARTES TEÓRICO DA QUESTÃO......................... 4
1. Fenômeno da Separatividade e Parcelamento de Tarefas................................... 4
2. Trabalho: Algo Fundante ao Homem.................................................................... 7

2.1. A Importância do Trabalho para o Ser Humano........................................... 8
3. Visão Marxista do Homem Alienado..................................................................... 9

3.1. A História Humana à Luz do Marxismo........................................................ 10
 
CAPÍTULO II � ALIENAÇÃO E LIBERDADE.......................................................... 16
1. Abordagem Judaico-Cristã.................................................................................... 18
2. A Alienação em Hegel e Feuerbach..................................................................... 19
3. Conceitos de Marx sobre Alienação..................................................................... 21

3.1. O Homem Alienado da Natureza.................................................................. 22
3.2. O Homem Alienado de Si Mesmo................................................................ 23
3.3. Alienação do seu �Ser Genérico�.................................................................. 24
3.4. O Homem Alienado do Homem.................................................................... 25

4. A Alienação Segundo Marx no Capital � A Mercadoria........................................ 26
5. A Alienação na Sociedade Capitalista à Luz da Alienação dos Donos do 
Capital....................................................................................................................... 35
 
CAPÍTULO III � UMA CONTRIBUIÇÃO À META-CRÍTICA DA ALIENAÇÃO....... 41
 
CAPÍTULO IV � RACIONALIDADE E BUSCA DE SENTIDO: MODERNIDADE E 
PÓS-MODERNIDADE.............................................................................................. 

 
50

1. A Burocracia como Crítica à Ideologia.................................................................. 53
2. O Valor do Trabalhador na Sociedade do Ter...................................................... 54
 
CAPÍTULO V � METODOLOGIA E PESQUISA CIENTÍFICA................................. 61
1. Metodologia Científica........................................................................................... 61
2. Quadro de Referência........................................................................................... 66



 

 

x

2.1. Funcionalismo............................................................................................... 67
2.2. Estruturalismo............................................................................................... 67
2.3. Compreensão............................................................................................... 67
2.4. Materialismo Histórico.................................................................................. 68
2.5. Etnometodologia........................................................................................... 68

3. Esquema Paradigmático � Na Visão de Gamboa (2006)..................................... 69
4. Pesquisa Científica............................................................................................... 71

4.1. Pesquisa Exploratória................................................................................... 72
4.2. Pesquisa Descritiva...................................................................................... 72
4.3. Pesquisa Explicativa..................................................................................... 72
4.4. Delineamento da Pesquisa........................................................................... 73

4.4.1. Pesquisa Bibliográfica.......................................................................... 73
4.4.2. Pesquisa Documental.......................................................................... 73
4.4.3. Pesquisa Experimental......................................................................... 74
4.4.5. Levantamento (Surveys)...................................................................... 74
4.4.6. Estudo de Campo................................................................................. 74
4.4.7. Estudo de Caso.................................................................................... 75

 
CAPÍTULO VI � ESTUDO PARA A VERIFICAÇÃO DE TÉCNICAS DE 
PESQUISA MAIS ÚTEIS PARA O ENTENDIMENTO DA QUESTÃO DA 
ALIENAÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA..............................................

 
 

77
1. Pesquisa de levantamento (Surveys)................................................................... 77
2. Observação Participante....................................................................................... 78
3. História Oral.......................................................................................................... 79

3.1. História da História Oral................................................................................ 82
3.2. História Oral no Brasil................................................................................... 83
3.3. História Oral de Vida..................................................................................... 84
3.4. História Oral Temática.................................................................................. 84

 
CAPÍTULO VII � ESTUDO DE CAMPO � HISTÓRIA ORAL TEMÁTICA............... 87
 
CAPÍTULO VIII � SÍNTESE DA PESQUISA TEÓRICA COM O ESTUDO DE 
CAMPO.....................................................................................................................

 
150

1. Fenômeno da Separatividade � Fragmentação do Homem com a Natureza....... 150
2. Fenômeno da Separatividade � Conflito X Trabalho, Sociedade de Dominação. 151
3. Fenômeno da Separatividade � Racionalidade, Parcelamento das Tarefas, 
Divisão do Trabalho por Maior Produtividade, Rotina Provocando a Perda do 
Sentido......................................................................................................................

 
152

4. Trabalho Algo Fundante ao Homem..................................................................... 153
5. O Homem Alienado do Trabalho � Trabalhador Oprimido, Capitalista 
Escravizado............................................................................................................... 154
6. Meta Crítica da Alienação � Nível Consciência, Significado do Trabalho, 
temporalidade........................................................................................................... 156
7. A Importância da Narrativa Oral temática para Minimizar a Alienação................. 157
 
CAPÍTULO IX � CONCLUSÃO................................................................................ 159
 



 

 

xi

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................ 168
 
ANEXO..................................................................................................................... 172



 

 

1

INTRODUÇÃO 
 
1. Apresentação do Assunto  
 

Na sociedade contemporânea o trabalho nas organizações fomenta o processo 

de alienação dos trabalhadores. 

 

A presente dissertação trata sobre o processo da alienação do homem no 

trabalho e o seu impacto na vida do ser humano, propondo uma metodologia de 

pesquisa para sua avaliação. 

 

2. Justificativa da Escolha do Assunto 

 

Percebe-se que, apesar de inúmeros estudos no campo da �gestão de pessoas�, 

e ao longo de trinta anos de experiência profissional encontra-se, muitas pessoas sem 

comprometimento e alienadas do seu trabalho. 

 

Desta forma, optou-se por realizar uma pesquisa de métodos científicos, para 

contribuir na reflexão sobre o processo de �alienação do homem no trabalho�. 
 

3. Problema a ser Investigado 

 

Na sociedade pós-industrial, refletir sobre as metodologias que levam à 

comprovação da alienação do homem no trabalho. 

 

4. Objetivo do Estudo 
 

Este estudo tem como objetivo apresentar uma análise metodológica sobre a 

alienação do homem no trabalho e provocar uma reflexão sobre caminhos 

metodológicos que permitam uma mudança desse processo e ajudem na minimização 

dessa alienação. 
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5. Metodologia da Pesquisa 
 

Este trabalho envolverá a pesquisa exploratória qualitativa baseada em narrativa 

oral. A fundamentação conceitual, mais especificamente o método levantamento 

bibliográfico, tem por objetivo aumentar a compreensão e reflexão sobre o tema. 

 

Segundo Acevedo (2004), o principal objetivo da pesquisa exploratória qualitativa 

é proporcionar maior compreensão do fenômeno que está sendo investigado, 

permitindo assim que o pesquisador delineie de forma mais precisa o problema. 

 

Por tratar-se de pesquisa exploratória e qualitativa, não se formula neste 

momento a hipótese. Ao conhecer melhor o assunto no transcurso da investigação, 

pode-se levantar a hipótese no final da pesquisa como proposta que a mesma seja 

investigada em estudos posteriores. 

 

 

6. Estruturação da Pesquisa 

 

No primeiro capítulo, apresenta-se a existência de uma abrangente 

interdependência do homem com o outro e com a natureza. Esses componentes, 

apesar de inseparáveis, foram fragmentados, o que causou um problema para a 

humanidade, o chamado fenômeno da �separatividade� � o homem, um ser social, 

separado dos outros homens e da natureza. Devido a este fenômeno, surgiram formas 

de dominação entre os homens, acarretando conseqüências para a sociedade. 

 

No segundo capítulo, aborda-se o fenômeno da alienação no trabalho por meio 

de alguns estudos com ênfase na visão de Marx, que analisou a sociedade da sua 

época, fazendo uma crítica ao capitalismo e buscando um resgate do homem alienado. 

Pesquisou-se também, por meio de outros autores e através da pesquisa bibliográfica, 

compreender o fenômeno da alienação na sociedade capitalista. 
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No terceiro capítulo, discorre-se sobre as mudanças para minimizar a alienação 

no trabalho, com foco em pesquisas científicas e organizacionais sobre os sentidos do 

trabalho, bem como o comprometimento dos trabalhadores com relação ao seu 

emprego. 

  

No quarto capítulo, apresenta-se uma análise da racionalidade e a perda de 

sentido na sociedade pós-moderna em busca da libertação do ser alienado.  

 

No quinto capítulo, apresenta-se uma análise da metodologia e pesquisa 

científica. 

 

No sexto capítulo, apresenta-se um estudo para a verificação de métodos de 

pesquisa mais úteis para o entendimento da questão da alienação na sociedade 

contemporânea. 

 

O sétimo capítulo consiste no Estudo de Campo através da História Oral 

Temática de cinco pessoas pesquisadas. 

 

 O oitavo capítulo apresenta a síntese da pesquisa teórica com o estudo de 

campo. 

 

O nono capítulo apresenta as conclusões sobre esta pesquisa.                           
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CAPÍTULO I � O ESTADO DE ARTES TEÓRICO DA QUESTÃO 
 
 
1. Fenômeno da Separatividade e Parcelamento de Tarefas 
 

Somente existe vida aonde existe a natureza e assim podemos afirmar que o ser 

humano faz parte da natureza. Para que a manifestação da natureza no homem 

aconteça, vários fatores são fundamentais. Para efeito da pesquisa vamos apresentar 

os principais fatores. 

 

Existe uma auto-mediação entre a natureza e o homem, já que a própria 

atividade mediadora é um atributo do homem. 

 

Para exemplificar esse conceito, pode-se citar a atividade respiratória e digestiva, 

em que existe uma inteligência que media a natureza e o homem, fazendo com que 

haja o processo de respiração e digestão de forma involuntária, simplesmente para 

atender à necessidade vital do ser humano de mantê-lo vivo. 

 

Existem outros fatores vitais para manter o ser humano vivo, como o sexo, que 

além de atender às necessidades psicológicas, permite a reprodução, a manutenção e 

continuidade da espécie. 

 

Outro fator fundamental para a vida humana é a atividade produtiva. O homem 

vive da natureza e sua necessidade de transformação para produzir é condição vital 

para manutenção da vida e atendimento das necessidades físicas e não físicas. Assim, 

a atividade produtiva é um mediador na relação sujeito-objeto, entre o homem e a 

natureza (criador e sua obra). 

 

A parte chave da importância desta mediação é o nível de consciência que o ser 

humano tem de pertencer à sua espécie. 

 



 

 

5

�O homem, diz Goethe, conhece-se a si mesmo na medida em que conhece o 

mundo, ele só conhece o mundo dentro de si mesmo e só toma conhecimento de si 

mesmo dentro do mundo�. (FROMM, 1979, p.37) 

 

O homem é um ser social que está fadado a lidar consigo mesmo, com a 

sociedade (com os outros) e com a natureza. Apesar destes componentes serem 

inseparáveis, existe um fenômeno mental que separa o homem do universo, ou seja, 

�eu e o mundo�, o que provoca a separação do mundo exterior e interior (si mesmo). 

 

Esse processo de fragmentação é altamente destrutivo, pois a separação do 

�homem um ser social� em relação à sociedade e a natureza cria uma cultura de 

violência e, conseqüentemente, uma economia baseada na exploração do homem pelo 

próprio homem, além da exploração da natureza. 

 

 O homem é feito matéria (corpo), vida (emoções) e mente (informática). Esses 

componentes são inseparáveis de tudo no universo, mas na sua mente o homem se 

separa do universo e cria a fantasia da separatividade, ou seja, isola-se enquanto 

espécie. Como  indivíduo separa-se do mundo. Aparta o sujeito e o objeto. A mente 

separa o inseparável: natureza, sociedade e homem. 

  
Separado de si mesmo, o homem gera emoções destrutivas, 
particularmente o apego e a possessividade em relação às coisas, 
pessoas e idéias que lhe dão prazer. Separado de seus semelhantes, 
cria a cultura da violência e uma economia baseada na exploração. 
(WEIL, 1993, p.47) 
 
 

Ao refletir sobre a economia baseada na exploração e também iniciando o 

estudo do processo de alienação, precisa-se examinar o processo de dominação, ou 

seja, indivíduos ou grupos encontram formas de impor sua vontade sobre os outros. 

 

Para Max Weber e Morgan (1996), a lógica que move a sociedade moderna 
encontra-se no processo de dominação através da racionalização. 
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Weber é famoso entre os teóricos das organizações pelo seu trabalho 
em relação à natureza da burocracia. Entretanto, o seu interesse 
principal era entender como diferentes sociedades e épocas eram 
caracterizadas por diferentes formas de dominação social, 
interessando-se pelo papel das organizações burocráticas na criação e 
manutenção de estrutura de dominação. (MORGAN, 1996, p.284) 

 

Na medida em que o homem fica sujeito a uma administração burocrática, 

através de regras, princípios impessoais e busca constante por eficiência, o processo 

de dominação se faz presente, tornando-se até mesmo um meio de escravidão.  

 

Para Karl Mar e Morgan (1996), a dominação é gerada pela busca da mais valia 

e da acumulação de capital. Marx analisou a sociedade de sua época, focando a sua 

atenção nas tensões e pressões encontradas no capitalismo, pois a busca da 

acumulação do capital coloca as pessoas em conflito entre si (capitalistas x 

trabalhadores). 

 
O ponto básico de toda a análise de Marx é mostrar que um conflito 
interno é inerente à natureza da mais valia. Argumenta que o fato de a 
produção capitalista depender, para a própria existência, de uma 
diferença entre os valores de uso e de troca, significa que sempre 
haverá luta entre as intenções capitalistas de lucrar e aquelas dos 
trabalhadores por melhores salários. (MORGAN, 1996, p.266) 

 

O pensamento marxista era o desenvolvimento da personalidade individual, na 

conquista da sua auto-realização, através da independência e liberdade. 

 
Um ser não se considera independente a menos que seja seu próprio 
senhor e ele só o é quando deve sua existência a si próprio. 
Um homem que vive graças ao favor de outrem considera-se um ser 
dependente. Mas eu vivo completamente por graça de outra pessoa, 
quando devo a esta não apenas a continuação da minha vida, como 
também a sua criação, quando ela é minha fonte. Minha vida 
forçosamente tem uma causa assim externa quando não é de minha 
própria criação. 
O homem só é independente... se afirma sua individualidade como 
homem total em cada uma de suas relações com o mundo, vendo, 
ouvindo, sorrindo, provando, sentindo, pensando, querendo, 
amando...(FROMM, 1979, p.44) 
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A auto-realização do homem é compreendida por Marx (2005) por meio do 

trabalho, o qual deveria ser a expressão da vida, ou seja, a relação entre o homem e a 

natureza. 

 

2. Trabalho: Algo Fundante ao Homem 
 

a) Um aspecto importante do trabalho é que além de fazer a mediação �homem-

natureza�, ele também faz a mediação entre �o próprio homem e os demais homens da 

sociedade�, o que chamamos de uma primeira ordem de mediação: 

�eu/natureza/outros�. 

 
Se a propriedade privada e a troca forem consideradas absolutas � 
inerentes, de alguma forma, à natureza humana -, então a divisão do 
trabalho, a forma capitalista da atividade produtiva como trabalho 
assalariado, deve também surgir como absoluta, pois elas se implicam, 
reciprocamente. Assim, a segunda ordem de mediações aparece como 
a primeira ordem, isto é, como um fator ontológico absoluto. 
(MÉSZÁROS, 1981, p.75, grifos do autor) 

 

Esta segunda ordem cria um conflito com a primeira, impedindo que o homem se 

realize por meio do seu trabalho, pois o mesmo passa a atender os interesses 

econômicos, no sentido de fortalecer o ciclo de acumulo do capital. 

 

b) Deste conflito nasce a hostilidade e o antagonismo entre o capital e o trabalho. 

 

Segundo Mészaros (1981), Marx percebeu o choque da primeira ordem com a 

segunda, o que vem contribuir com a ciência no sentido de demonstrar que num ato de 

defesa contra a apropriação do trabalho pelo capital, o indivíduo gradualmente vai se 

alienando do seu trabalho em virtude dos interesses econômicos e a necessidade de 

sobrevivência. 

 
O trabalho é o fator que medeia entre o homem e a natureza; é o 
esforço do homem para regular o metabolismo com a natureza. O 
trabalho é a expressão da vida humana e através dele se altera a 
relação do homem com a natureza, por isso, através do trabalho, o 
homem transforma-se a si mesmo. (FROMM, 1979, p.26) 
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2.1. A Importância do Trabalho para o Ser Humano 
 

Pelo que se apresenta até o momento, a categoria trabalho encontra-se como 

um elemento fundante da mente humana, já que por meio dele o homem marca a sua 

existência. 

Segundo Demo (2006), o homem tem por base a necessidade do trabalho, pois 

mesmo quando não está trabalhando, num momento de lazer, encontra-o em alguma 

atividade que, também, está inserida na categoria trabalho. 

�O trabalho é a expressão própria do homem, uma expressão das suas 

faculdades físicas e motoras. Nesse processo de atividade genuína, o homem 

desenvolve-se a si mesmo, torna-se ele próprio...�. (FROMM, 1979, p.48) 

O homem está vivo na medida em que é produtivo, na medida em que abarca o 

mundo exterior no ato de manifestar seus próprios poderes humanos específicos e de 

abarcar o mundo com estes. 

Quando estudamos a natureza humana, percebe-se que �a existência do ser 

social� tem sua base no trabalho, ou seja, o trabalho é reconhecido como atividade vital 

para a satisfação de uma necessidade humana. 

Quer dizer que uma parte significativa dos fenômenos que a psicologia 
estuda, provém da sua origem, sua determinação é explicada, no e pelo 
trabalho. Para compreender-se a psicologia, é preciso compreender o 
trabalho; que o trabalho é um objeto de estudo necessário para se 
compreender o fenômeno psicológico... o trabalho é tão importante, 
quanto a sexualidade na constituição da psique de qualquer  ser 
humano. (CODO, 2004, p. 277). 

 

O trabalho é o meio de vida do homem, é o que o torna vivo e marca a sua 

existência. O trabalho torna-se uma das categorias que distingue o ser humano dos 

animais, pois o homem tem a possibilidade de interrompê-lo no momento em que 

decidir, uma vez que não estaria vinculado aos seus instintos, mas a sua liberdade de 

ação. 
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Para Antunes (1999), é a partir do trabalho, em seu cotidiano, que o homem 

torna-se um ser social distinguindo-se de todas as formas não humanas. 

 

Para Codo (1988, p. 33), �... o trabalho é também uma via de identificação com o 

outro, nos insere num grupo, numa espécie, nos iguala e nos diferencia dos outros 

indivíduos; pela via do trabalho eu significo algo para o outro e o outro significa algo 

para mim.�  

 

Segundo Friedmann (1983, p.194), �a privação do trabalho, ao tempo em que 

constitui para o desempregado uma regressão social, engendra ao término de certo 

tempo, �uma espécie de intoxicação� que exige completa readaptação�.  
 

3. Visão Marxista do Homem Alienado 
 

Como observa-se mais adiante, a alienação do trabalho está pautada nas idéias 

de Marx (2005) e nos autores que se basearam nele para refletir sobre o assunto. 

 

Assim, acredita-se ser importante apresentar qual é a visão marxista do homem. 

Antes, porém, vale destacar as correntes de entendimento do pensamento marxista. 

 

Existem, basicamente, duas correntes para leitura e interpretação das idéias de 

Marx. 

 

a ) Na primeira Marx é visto como: 

- negligente ao valor do indivíduo; 

- não tem respeito às necessidades espirituais do homem; 

- a motivação do humano está baseada na vantagem monetária, ou seja, o lucro 

- �materialismo de Marx�. 

 
Esta opinião acerca de Marx prossegue para examinar seu paraíso 
socialista como um lugar onde milhões de pessoas se submetem a uma 
burocracia estatal toda poderosa, pessoas que renunciaram a sua 
liberdade, ainda que possam ter alcançado a igualdade; esses 
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�indivíduos� materialmente satisfeitos perderam sua individualidade e 
foram devidamente transformados em milhões de robôs e autômatos 
uniformes, dirigidos por uma pequena elite de líderes melhor 
alimentadas. (FROMM, 1979, p.14) 

 

b) A segunda corrente interpreta as idéias de Marx de uma forma totalmente 

diferente: 

- a meta de Marx era a emancipação espiritual do homem; 

- tentativa de libertar o homem da pressão das necessidades econômicas; 

- sua vocação para encontrar a unidade, harmonia com seus semelhantes e a 

natureza. 

 

... Marx está fundamentalmente interessado na emancipação do homem como 

indivíduo, na superação da alienação, na restauração da capacidade dele para 

relacionar-se inteiramente com seus semelhantes e com a natureza.... (FROMM, 1979, 

p.16) 

 

3.1. A História Humana à Luz do Marxismo 
 

A interpretação marxista da história é fundamentada pelo fato dos homens serem 

�os autores e atores de sua vida. 
Marx não acreditava, como o fazem muitos sociólogos e psicólogos 
contemporâneos, que houvesse algo assim como uma natureza do 
homem, que este ao nascer seja como uma folha de papel branco na 
qual a cultura escreve seu texto. Bem ao contrário desse relativismo 
sociológico, Marx partiu da idéia de que o homem como homem é uma 
entidade identificável e verificável, podendo ser definido como homem 
não apenas biológica, anatômica e fisiologicamente, mas também 
psicologicamente. (FROMM, 1979, p.34) 

 

Segundo Fromm (1979), é muito importante entender a idéia fundamental de 

Marx: o homem faz sua própria história; ele é seu próprio criador. 

 

O fator essencial nesse processo de criação do homem é a sua relação com a 

natureza, onde o ser humano busca o domínio da natureza, transformando-a e, 

conseqüentemente, mudando a relação consigo mesmo. 
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Comparativamente à filosofia da história segundo Hegel, pressupõe um espírito 

abstrato ou absoluto, que evolui de tal modo que a humanidade é apenas o corpo 

portador desse espírito de forma consciente ou inconsciente. 

 

Segundo Fromm (1979), a história da humanidade se transforma em história do 

espírito abstrato e transcende ao homem real. 

 

Assim, pode-se observar que a diferença do pensamento de Marx para Hegel 

está no estudo do homem e a sua história, a partir do homem real e das condições 

econômicas e sociais que ele tem para viver. 

 

Para Marx, o sistema de produção da vida material condiciona o processo de 

vida social, intelectual e consciencial (o ser social é que determina o nível de 

consciência do homem), onde o trabalho assume papel fundamental na sua teoria, pois 

entendia-se o trabalho como o ato de auto-criação do homem. 

 
A maneira pela qual os homens produzem seus meios de subsistência 
depende, antes de mais nada, da natureza dos meios concretos de que 
dispõem e tem para reproduzir. Este modo de produção não deve ser 
considerado como mera reprodução da existência física dos indivíduos. 
É antes, uma forma definida de atividade desses indivíduos, uma forma 
definida de expressarem sua vida, um modo de vida definido de parte 
deles. Como os indivíduos exprimem sua vida, assim eles o fazem. 
O que eles são, portanto, coincide com a produção deles, tanto com o 
que produzem, quanto com o como produzem. A natureza dos 
indivíduos depende assim, das condições materiais determinantes de 
sua produção. (FROMM, 1979, p.21) 

 

Mais adiante se apresenta a influência do idealismo de Hegel sobre Marx, 

quando abordado o assunto da alienação. Porém, devido ao fenômeno da 

separatividade das tarefas, surgem formas de dominação entre os homens, o que 

acarreta conseqüências para a sociedade. 

 

A miserabilidade presente nas grandes capitais, as altíssimas taxas de 

desemprego e a desindustrialização de inúmeros complexos produtivos, são algumas 
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expressões mais visíveis da crise aguda que marca a sociedade capitalista. 

(ANTUNES, 1999, p. 145) 

 

Assim foram introduzidas as primeiras idéias marxistas, segundo a visão de 

Fromm (1979). A preocupação com a emancipação do homem como indivíduo e a sua 

vocação para buscar uma unidade com os seus semelhantes e a natureza. Destaca-se 

que a visão de Fromm sobre a alienação do homem no trabalho tem um cunho 

psicológico. Já Antunes, nos seus estudos sobre o mundo do trabalho, tem uma visão 

de cunho sociológico. 

 

Segundo Antunes (1999), a visão marxista do mundo capitalista é o mundo da 

alienação, pois o operário não é mais o dono do tempo, instrumentos e produto do seu 

trabalho, portanto, é a separação do ser e o que o constitui. 

 

No quadro 1 apresenta-se a evolução da sociedade com foco na análise do 

homem no mundo do trabalho, pois pode-se observar que conforme os cenários 

sociais, aparecem os impactos no mundo do trabalho e conseqüentemente junto ao 

trabalhador. 

 

Percebe-se que o processo de exploração do homem no mundo do trabalho 

existe desde os primórdios da nossa civilização e que somente foram alterados os 

meios para que tal fato ocorresse, de acordo com as mudanças realizadas na 

organização da sociedade. 
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Quadro 1 � Trabalho e Sociedade 

 

Pré-História - Trabalho pela subsistência 

Comunidades Tribais � Fase II - Início das relações de troca 

- Domínio das unidades mais 

produtivas 

- Desintegração das relações 

comunitárias tribais 

Sociedade Grega - Concentração da riqueza da produção 

nas mãos do dirigente 

- Aluguel da força de trabalho no campo 

e no artesanato 

Sociedade Romana - População expropriada de origem 

agrícola - plebeus 

- Organização do trabalho passa ao 

controle do patriciado 

Regime Escravo - Ampliação da apropriação privada do 

excedente de produção e do trabalho 

- Acumulação ocorre pela exploração 

da terra e do homem 

- Homem escravo era propriedade de 

outro Homem 

Servilismo - Invasão bárbara é caracterizada por 

estruturas agrárias comunitárias tipo 

primitiva 

- Cooperação entre trabalhadores 

(indivíduos e famílias) numa 

comunidade tribal militar e 

hierarquizada 

Feudalismo - Monopólio do excedente de produção 

na mão dos senhores feudais 
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- Forma de trabalho cuja relação é 

compulsória e servidão 

- Trabalho para o senhor sob forma de 

dependência social 

- Surgimento do trabalho diarista numa 

tentativa de fuga do seu senhor 

- Migração dos camponeses para a 

cidade para trabalhar no artesanato e 

no comércio 

- Início de associações de grupos de 

trabalhadores: corporações 

Capitalismo Mercantil - Oficinas de artesanatos são 

substituídas por manufaturas � divisão 

técnica do trabalho 

- Crescimento do mercantilismo 

- Solidificação da estratificação social: 

estado /  

nobreza / clero / povo 

- Trabalhador é pressionado a vender 

sua força de trabalho 

Capitalismo - Evolução tecnológica aplicada na 

produção 

- Capitalismo industrial baseado na livre 

concorrência 

- Capitalismo industrial baseado no 

monopólio 

- Burguesia financia a inovação 

tecnológica e o trabalho é transformado 

em mercadoria (apropriado pelo 

dinheiro) 

- Fomentação da competição no 
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mercado de trabalho 

- Princípio básico da exploração: lei da 

oferta / procura 

- Utilização da mais valia para garantir 

os interesses dos capitalistas 

Neo-capitalismo - Uso intensivo de tecnologia 

- Empresas multinacionais tornaram-se 

transnacionais 

- Globalização força o rebaixamento 

dos custos de mão-de-obra nos países 

periféricos 

- Desemprego estrutural                           
Fonte: Adaptado do livro �História do Trabalho� (OLIVEIRA, 1991) 

 

Após esse pano de fundo sobre as considerações teóricas, a partir do próximo 

capítulo será analisado o fenômeno da alienação. 
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CAPÍTULO II - ALIENAÇÃO E LIBERDADE 
 

Para iniciar esse capítulo, apresenta-se o conceito sobre a alienação, que nada 

mais é do que o ato ou efeito de alienar-se. Alienar vem do latim, alienare, de alienus, 

que significa �que pertence a outro�. (FERREIRA, 1989). Alienar é, portanto, transferir 

para outrem o domínio de uma noção de perda. 

 

O alienado deixa de se pertencer tornando-se um objeto, escravo das coisas e 

dos progressos da humanidade que se volta contra ele, é vítima de condições externas 

(econômicas, políticas e sociais). Pode-se estudar o fenômeno da alienação em 

diversos campos: alienação política, religiosa, social, educacional, científica, psíquica 

etc, mas o foco será estudar a alienação no trabalho. Ao refletir sobre a história do 

mundo do trabalho, analisa-se o trabalho do �artesão� que tinha um constructo de 

criação e identificação para o homem, ou seja, uma relação do criador com sua obra, 

para atender uma necessidade humana. Pouco a pouco esse processo foi se 

modificando e o trabalho se tornou algo externo ao trabalhador, onde ocorreu a 

�alienação�. 

 

Ao analisar a palavra trabalho do ponto de vista etimológico têm-se trabalhos, 

travailler, trabajos com a origem no latim � tripiliare � derivado de tripalium, instrumento 

de tortura e castigo para escravos. Assim, agregou-se o sentido de sofrer, esforçar-se, 

laborar etc. 

 

O trabalho pode ser interpretado numa dupla dimensão: 

 

a) O primeiro (work) realiza-se como expressão do trabalho concreto, que cria 

valores socialmente úteis. 

 

b) O segundo (labour) expressa a execução cotidiana do trabalho, convertendo-

se em sinônimo de trabalho alienado. (HELLER, apud Antunes, 2001). 
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Segundo Mészáros (1981), a alienação se caracteriza pelo princípio da 

�vendabilidade universal�, onde ocorre a transformação de tudo em mercadoria. 

 

�... pela conversão dos seres humanos em �coisas�, de modo que possam 

aparecer como mercadorias no mercado.� (MÉSZÁROS, 1981, p.36) 

 

Quando o homem transfere seu poder para o externo, segue os ídolos, isto é, 

deuses, a igreja, o estado, a empresa, uma pessoa etc.. , ele submete as suas próprias 

forças criadoras e deixa de experienciar a si próprio. 

 

�... o conceito de alienação é, em linguagem não-teista, o equivalente do que em 

linguagem teista seria denominado �pecado�: a renúncia do homem a si  mesmo, o 

abandono de Deus que existe dentro do homem�. (FROMM, 1979, p.52) 

 

A alienação é um produto da objetivação do trabalho. Com a materialização no 

trabalho transformando-o em uma �coisa�, o produto do trabalho humano se torna algo 

alheio e independente do próprio homem. O homem perde o domínio da sua ação e 

criação e o produto do seu trabalho se defronta com o próprio de forma opressiva.  

 

Segundo Codo (1988), o homem alienado é um homem desprovido de si mesmo. 

 

�Para Marx, tal como para Hegel, o conceito de alienação baseia-se na distinção 

entre existência e essência, no fato de a existência do homem ficar alheada de sua 

essência...�. (FROMM, 1979, p.53) 

 

Os estudos sobre alienação surgiram no pensamento europeu há muitos 

séculos. Pode-se pesquisar o assunto por meio de vários pensadores, porém, com o 

objetivo de focar este trabalho optou-se pela Teoria da Alienação segundo algumas 

abordagens preferenciais. 
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1. Abordagem Judaico-Cristã 
 

Conforme Mészáros (1981), pela herança judaico-cristã o trabalho é encarado 

como uma labuta penosa, a qual condena o homem pelo pecado e obriga o mesmo a 

ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto. 
 

�... seja simplesmente pela �queda do homem� ou mais tarde pelas �idolatrias 

obscuras de Judá alienada�, ou ainda mais tarde, pelo comportamento dos �cristãos 

alienados da vida de Deus�, que ele atraiu para si mesmo.� (MÉSZÁROS, 1981, p.30) 
 

Na visão de Mészaros (1981), Rousseau menciona a alienação de várias 

maneiras: 

 
a) Ele defende a idéia que o homem não pode alienar a sua liberdade, ela lhe 

pertence e só ele tem o direito de dispor dela. 

 

b) Questiona: em troca do que as pessoas vendem a si mesmas? 

 

A sua preocupação é com relação à corrupção que se inicia na família, e se 

estende para a sociedade em diversas formas. 

 
A corrupção começa numa tenra idade. Os impulsos naturais e as 
paixões da criança são sufocados e substituídos por modos de 
comportamento artificiais. O resultado é a produção de um �ser artificial� 
em lugar do ser humano natural, �original�. (MÉSZÁROS, 1981, p.53, 
grifo do autor) 

 

Sendo assim, a alienação da essência humana leva a um egoísmo existencial, 

onde ocorre a corrupção dos valores, de uma boa consciência, virtudes e riquezas 

espirituais. 
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2. A Alienação em Hegel e Feuerbach 
 

Segundo Santos (1982), a visão de Hegel sobre o primeiro momento do 

processo de alienação é quando o sujeito se estranha e sai para fora de si. A sua 

consciência deixa de se pertencer e vai refugiar-se no espaço e no tempo (na natureza 

e na história). 
 

A partir desta cisão existem duas consciências: 
 
a) a consciência pura (antes da separação) 
b) a consciência real, alienada (após a separação) 
 

A cultura da civilização é a manifestação da consciência alienada através do 

desejo, trabalho, linguagem, religião, arte, ciência etc. 
 

Esses atributos são manifestações do espírito absoluto unificado que através da 

cisão aparecem como autônomas. 
 

A forma como o espírito se exterioriza na cultura é através do trabalho. 
 

Hegel diz que o trabalho forma, isto é, humaniza a natureza, dá à 
matéria uma forma adequada às necessidades humanas. Através do 
trabalho, o espírito objetiva-se, vira coisa,  converte-se em algo 
que permanece, porque o objeto adquire independência diante do 
trabalhador. O trabalho é, portanto, o momento do negativo, o momento 
da alienação do espírito. (SANTOS, 1982, p.20) 

 

Hegel foi o primeiro filósofo a creditar ao trabalho a construção do mundo 

humano, criando a sociedade e fazendo história. 

A desalienação hegeliana está fundamentada também através do trabalho, como 

uma mediação em que a consciência sai, para fora de si, e posteriormente retorna para 

si mesma. 
 

Mas, simultaneamente, o trabalho é também o momento do positivo, da 
superação da alienação: pois a consciência que trabalhou tem então a 
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oportunidade de se ver como independente de si mesma, como um 
objeto, como uma coisa. E compreendendo essa distância entre ela 
própria e o objeto, a consciência pode destruir o negativo, a alienação, 
voltando para si mesma, transformando-se em algo que é só para si. 
(SANTOS, 1982, p. 20 e 21) 

 

Segundo Santos (1982), Ludwig Feuerbach foi um discípulo de Hegel, que 

rompeu com seu mestre para formular sua concepção da alienação, fundamentando 

suas idéias na existência, ao concreto, ao prático e, para isso, rejeita as idéias da 

religião, demonstrando que Deus é um produto do homem, isto é, inverte que ao invés 

do homem ser criação de Deus, é o homem que cria Deus à sua própria imagem (as 

qualidades do ser divino são qualidades do ser humano). 
 

Trata-se apenas de uma projeção: alienando-se na imaginação, o 
homem transfere para Deus seus próprios predicados que passam a ter 
uma existência autônoma na imagem divina. 
... o homem projeta seu próprio ser fora de si e torna-se objeto desse 
ser transformado em sujeito, em pessoa; Deus que é criação do 
homem, converte-se em sujeito, elemento criador. (SANTOS, 1982, 
p.25) 

 

Portanto, a alienação é a transferência de tudo que é bom do homem para Deus 

(a existência do homem passa a ser apenas um reflexo da existência divina) e para que 

ocorra a desalienação é preciso desfazer a fantasia de Deus, reconciliando o homem 

com a realidade e com a espécie. 

 

Por outro lado, Santos (1982) percebe a rejeição das idéias de Hegel por 

Feuerbach, afirmando que a essência reside no que existe e não no que é pensado (a 

sensibilidade é quem determina o pensamento e não o contrário). 

 
Assim, se para Hegel o espírito absoluto correspondia ao momento de 
superação da  alienação, agora com Feuerbach, o espírito absoluto 
é a própria alienação. E, se para Hegel superar a alienação era superar 
a objetividade, agora superar a alienação é reconciliar-se com a 
objetividade. (SANTOS, 1982, p.27) 
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Todavia, pouco a pouco Feuerbach se aproximou das idéias do seu mestre 

Hegel, admitindo que o que existe é o que pode ser pensado (tentativa de fundar o 

materialismo). 

 

Assim, percebe-se que também para Feuerbach a consciência permanece 

soberana, é o ser supremo, e a questão da alienação continua sendo um problema da 

consciência. 

 

3. Conceitos de Marx sobre Alienação 
 

O conceito de Marx sobre socialismo é a emancipação da alienação, desejando 

a volta do homem para si mesmo. 
 

O socialismo para Marx é uma sociedade que permite a efetivação da 
essência do homem superando sua alienação. É nada mais, nada 
menos, que a criação das condições para o homem verdadeiramente 
livre, racional, ativo e independente; é a consecução do objetivo 
profético: a destruição dos ídolos. (FROMM, 1979, p.64) 

 

Com a expansão da divisão do trabalho, o mesmo perde sua característica de 

expressão do poder do homem, levando o trabalho e seus produtos a assumirem uma 

existência à parte, deixando de ser da natureza e do seu criador, ou seja, o trabalhador 

existe para o processo de produção meramente como mão-de-obra. 
 

... o trabalho alienado afasta do homem o objeto da produção, também 
afasta dele sua vida como espécie, sua objetividade real como ente-
espécie, e muda sua superioridade sobre os animais em uma 
inferioridade, na medida em que seu corpo inorgânico, a natureza, é 
 afastado dele. (FROMM, 1979, p.54) 

 

�Para Marx, a alienação no processo do trabalho, do produto deste e das 

circunstâncias, está inseparavelmente ligada à alienação de si próprio, de seus 

semelhantes e da natureza�. (FROMM, 1979, p.57) 
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Segundo Demo (2006), a libertação preconizada por Marx é a do trabalho 

espoliado no modo de produção capitalista, pois não existe realização humana sem 

trabalho, porque ele é a energia fundamental deste processo histórico. 
 

O conceito chave da alienação de Marx tem quatro aspectos principais: 

 

1. O homem está alienado da natureza (relação do trabalhador com o produto do 

seu trabalho); 

 

2.  Está alienado de si mesmo (relação do trabalhador com a atividade da 

produção); 

 

3.  Alienação de seu �ser genérico� (de seu ser como membro da espécie 

humana); 

 

4.  O homem está alienado do homem (dos outros homens). 

 

3.1. O Homem Alienado da Natureza 
 

O homem necessariamente depende da natureza para poder criar, para extrair a 

matéria-prima e realizar o seu trabalho (o modo humano de existência é inconcebível 

sem as transformações da natureza realizada pela atividade produtiva). 
 

O homem vive da natureza, ou também, a natureza é o seu corpo com 
o qual tem de  manter-se em permanente intercâmbio para não 
morrer. Afirmar que a vida física e espiritual do homem e a natureza são 
interdependentes significa apenas que a natureza se inter-relaciona 
consigo mesma, já que o homem é uma parte da natureza. (MARX, 
2005, p.116). 

 

Ao realizar o seu trabalho, o homem põe a sua energia, criatividade, o seu 

melhor na sua obra, pois ao trabalhar, o homem está transformando o seu mundo 

interior e colocando a sua vida na realização do seu trabalho. 
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Marx é o fato, assumido, de que o homem, parte específica da natureza 
(isto é, um ser com necessidades físicas historicamente anteriores a 
todas as outras), precisa produzir a fim de se manter, a fim de satisfazer 
suas necessidades. Mas só pode satisfazer essas necessidades 
primitivas criando necessariamente, no curso de sua atividade 
produtiva, uma complexa hierarquia de necessidades não-físicas, que 
assim se tornam condições igualmente necessárias à satisfação de 
suas necessidades físicas originais. (MÉSZÁROS, 1981, p.75) 

 

Quando a realização do trabalho se torna um objeto externo ao homem, ocorre a 

alienação do trabalhador do seu produto, ou seja, o trabalho assume uma existência 

externa e se torna estranho e hostil ao homem. 
 

... significa não só que o trabalho se transforma em objeto, assume uma 
existência externa, mas que existe independentemente, fora dele e a 
ele estranho, e se torna um poder autônomo em oposição a ele; que a 
vida que deu ao objeto se torna uma força hostil e antagônica. (MARX, 
2005, p.112) 

 

Desta forma, o trabalho aliena a natureza do homem como forma de não 

realização do ser espiritual, que o mantém conectado com a vida. 

 

3.2. O Homem Alienado de Si Mesmo 
 

Quando analisa-se a relação do trabalhador ao objeto da sua produção, na 

verdade está-se analisando a realização do trabalho e o seu produto, ou seja, o seu 

resultado final. 

Porém, se o homem está alienado do resultado do seu trabalho, isso significa 

que o mesmo também está alienado ao processo de produção, da própria atividade 

produtiva. 

 
A atividade produtiva é, portanto, o mediador na �relação sujeito-objeto�, entre 
homem e natureza. Um mediador que permite ao homem criar um modo 
humano de existência, assegurando que ele não recuará para o estado natural, 
não se dissolverá no �objeto�. 
...a atividade produtiva é, portanto, a fonte da consciência, e a �consciência 
alienada� é o reflexo da atividade alienada ou da alienação da atividade, isto é, 
da auto-alienação do trabalho. (MÉSZÁROS, 1981, p.76, grifo do autor) 
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Como se viu anteriormente, a vida humana não existe se não houver atividade. A 

partir do momento em que o homem se aliena da atividade produtiva surge uma 

sensação negativa, tendo em vista que a atividade torna-se obrigatória e dirigida contra 

ele, provocando a auto-alienação (o trabalho tem sentido apenas para satisfazer as 

necessidades externas do indivíduo). 

 

�... é a relação do trabalhador com a própria atividade como sofrimento 

(passividade), a força como impotência, a criação como emasculação1, a própria 

energia física e mental do trabalhador, a sua vida pessoal�. (MARX, 2005, p.115). 

 

Esta situação gera alienação, onde o trabalhador repudia o próprio trabalho, não 

se satisfaz, se degradando e negando a si mesmo (perda do sentido, do prazer em 

trabalhar). 

 

3.3. Alienação do seu �Ser Genérico� 
 

Segundo Marx (2005) o homem é um ser genérico �... no sentido de que ele se 

comporta diante de si mesmo como a espécie presente, viva, como um ser universal e, 

portanto, livre�. 

 

O homem é um ser lingüístico que o diferencia dos demais animais por ter um 

nível de consciência mais desenvolvido que outras espécies, além do ato de pensar, 

mas, principalmente, por ser capaz de produzir o seu meio de vida de forma consciente. 

 

Para Marx (2005), ao produzir, o animal constrói apenas para atender o padrão e 

a necessidade da sua espécie. Já o homem, de acordo com o seu grau de lucidez, 

além de construir a necessidade, incorpora também valores de beleza. Ao produzir o 

                                                
1 Emasculação � Tirar a virilidade a, ou prendê-la. Dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. 
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meio de vida através do seu trabalho de forma livre, o homem produz sua própria vida 

material e se torna um ser genérico. 

 

A consciência que o homem tem da própria espécie, altera-se por meio da 

alienação. 

 

�O trabalho alienado inverte a relação, uma vez que o homem, enquanto ser 

lúcido, transforma sua atividade vital, o seu ser, em simples meio de sua existência.� 

(MARX, 2005, p.116) 

 

Quando o produto do nosso trabalho se separa de nós mesmos, nos 

distanciamos e nos alienamos da própria comunidade. 

 

�A alienação inventa a solidão humana, transforma cada um de nós em seres 

irreconhecíveis perante o outro, sem par perante a própria espécie�. (CODO, 1988, 

p.33). 

 

3.4. O homem Alienado do Homem 
 

O trabalho alienado transfere a natureza do homem, o homem de si mesmo, o 

homem da sua espécie, transformando sua vida genérica em meio da vida individual, 

acarretando uma oposição com os outros homens. 

 

�A alienação do homem e além de tudo, a relação em que se encontra consigo 

mesmo, realiza-se e traduz-se inicialmente na relação do homem com os outros 

homens�. (MARX, 2005, p.118) 

 

Diante das reflexões de Marx até aqui apresentadas sobre a alienação do 

trabalho, pode-se afirmar que o homem desde os tempos mais remotos quando ocorreu 

a divisão de classes, enxerga o produto do seu trabalho como algo externo a si mesmo, 
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cuja propriedade está nas mãos de outro homem, que detém o poder da propriedade 

privada. 

 
... a propriedade privada constitui assim, o produto, o resultado, a 
conseqüência necessária do trabalho alienado, da relação externa do 
trabalhador com a natureza e com si mesmo. 
A propriedade privada decorre-se, portanto da análise do conceito de 
trabalho alienado, da vida alienada, do homem estranho a si próprio. 
(MARX, 2005, p. 120)  

 

Só há um comentário a ser introduzido pela história no conceito marxista de 

alienação. Marx (2005) acreditava ser a classe operária a mais alienada, daí a 

emancipação da alienação ter de começar necessariamente pela libertação dessa 

classe. Marx não previu até que ponto a alienação chegaria a ser o destino da vasta 

maioria das pessoas no mundo do trabalho, inclusive o empregado do escritório, o 

diretor da empresa, que hoje estão tão alienados quanto o operário da produção. 

 

4. A Alienação Segundo Marx no Capital � A Mercadoria 
 

Visando aprofundar essa pesquisa, será analisada a alienação segundo Marx através 

do primeiro capítulo do Capital, intitulado �A mercadoria�. Porém, somente para ilustrar 

e enriquecer apresenta-se brevemente os conceitos de Marx sobre alienação, através 

dos Manuscritos de 1844 e da Ideologia Alemã. 

 

Influenciado pelo idealismo de Hegel e pelo materialismo de Feuerbach, os 

manuscritos de 1844 partem do princípio que os economistas não reconhecem a 

alienação no trabalho, ou seja, Marx constata que o mundo da mercadoria transformou 

o mundo do trabalho. 

 

O trabalho era uma atividade especificamente humana e uma manifestação da 

personalidade do homem, ou seja, espelhava sua essência. 
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Com o advento da �patologia industrial� (a exacerbação da alienação), o homem 

passou a ser produtor de valor, ignorando a relação existente entre o operário e o 

produto do seu trabalho. 

 

�A alienação começa quando o objeto que o trabalho produz deixa de ser um 

meio de subsistência direta e uma confirmação da existência do trabalhador e passa a 

ser fonte de um lucro�. (SANTOS, 1982, p.35) 

 

A alienação do trabalho transforma-o de sacro-ofício para sacrifício, se 

caracterizando em uma �coisa� forçada e penosa para o homem. 

 

�Tal situação afasta o homem do trabalho e, conseqüentemente, o indivíduo 

sente-se fora de si mesmo, já que o trabalho deixa de ser a satisfação de uma 

necessidade essencial para atender necessidades apenas externas à vida do homem. 

 

A alienação ocorre em relação ao resultado do seu trabalho, ou seja, o produto, 

também relacionado a sua atividade produtiva, e ainda cria o modo como os homens se 

interagem, ou seja, o operário passa a pertencer a um outro homem (o operário só 

existe porque está em função do capital). 

 
Uma vez que, antes de entrar no processo, aliena seu próprio trabalho, 
tornando-se propriedade do capitalista e se incorpora ao capital, seu 
trabalho durante o processo se materializa sempre em produtos alheios. 
Sendo o processo de produção, ao mesmo tempo, processo de 
consumo de força de trabalho pelo capitalista, o produto do trabalhador 
transforma-se continuamente não só em mercadoria, mas em capital, 
em valor que suga a força criadora de valor, em meios de subsistência 
que compram pessoas, em meios de produção que utilizam os 
produtores. (MARX, 2003, p. 665) 

  

Pode-se dizer que, mediante a explanação acima, o trabalho alienado provoca a 

perda da essência do homem. 
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Segundo Santos (1982), na visão de Marx, o trabalho em regime capitalista tem 

como objetivo maior, aumentar a propriedade privada em favor dos donos do capital, o 

que torna o trabalho para o operário cada vez mais sem sentido, de forma desumana. 

 

Para retornar ao trabalho desalienado é preciso abolir, de forma política, a 

propriedade privada, que nada mais é do que a conseqüência do trabalho alienado. 

 

Assim, abolir a propriedade privada é instaurar o comunismo, significando para 

Marx o rompimento do trabalho alienado e apropriação da essência humana, a 

integração do homem total, do ser universal. 

 

�Sua libertação é a libertação do homem, do sujeito como consciência total. 

Hegel, Feuerbach, Marx no fundo a mesma luta, o mesmo voluntarismo�. (SANTOS, 

1982, p.44) 

 

A ideologia alemã é um trabalho desenvolvido por Marx criticando os filósofos de 

seu tempo. 

 

�Para o Marx da ideologia alemã, o ser dos homens é o seu processo de vida 

real. Como fica então a vida dos homens sob o regime da grande indústria?� (SANTOS, 

1982, p. 53) 

 

A origem da alienação é decorrente da divisão do trabalho que desloca a 

consciência da vida real e faz emergir a propriedade privada. 

 

A divisão do trabalho implica na repartição do trabalho e seus produtos numa 

distribuição desigual, numa primeira forma de propriedade, onde a mulher e os filhos 

são subordinados ao homem (chefe da casa). 
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Assim, a propriedade privada é instituída e exerce um domínio sobre os homens, 

pois foram desencadeadas determinadas forças que se tornam independentes da 

vontade e controle da humanidade. 

 

A divisão do trabalho provoca uma cisão na vida dos indivíduos: por um lado, os 

homens têm uma existência individual como pessoas; por outro lado, os homens têm 

uma existência subordinada ao seu ramo de trabalho. 

 

O trabalhador não tem nenhum controle sobre seu trabalho e, 

conseqüentemente, sobre as suas próprias condições de vida (a alienação incapacita o 

indivíduo de reconhecer a sua individualidade em seu trabalho). 

 

A análise começa na afirmação que a riqueza da burguesia aparece num 

conjunto de mercadorias. Um aspecto fundamental para a produção de uma mercadoria 

é a junção de dois fatores, a matéria-prima fornecida pela natureza e o trabalho 

desenvolvido pelo homem, ou seja, ao produzir o homem somente atua mudando as 

formas da natureza (o ser humano, por sua atividade, modifica de modo que lhe é útil a 

forma dos elementos naturais). 

 
A mercadoria é, antes de mais nada um objeto externo, uma coisa que 
por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a 
natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia. 
Não importa a maneira como a coisa satisfaz a necessidade humana, 
se diretamente, como meio de subsistência, objeto de consumo, ou 
indiretamente, como meio de produção. (MARX, 2003,p. 57) 

 

Para se produzir uma mercadoria, a mesma deverá ter utilidade para outros, ou 

seja, valor de uso social (tem de ser transferido a quem vai servir como valor de uso por 

meio de troca). Evidencia-se dessa forma que a realidade do valor das mercadorias 

requer validade social reconhecida. 

 

�A força humana de trabalho em ação ou o trabalho humano cria valor, mas não 

é valor. Vem a ser valor, torna-se valor, quando se cristaliza na forma de um objeto�. 

(MARX, 2003, p. 73) 
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Assim, percebe-se que a mercadoria apresenta um duplo aspecto: valor de uso e 

valor de troca. 

 

a) Valor de uso 

 

É o seu aspecto de utilidade que satisfaz alguma necessidade do homem 

(utilidade que só se realiza no processo quando a mercadoria é consumida). A 

mercadoria apresenta-se como produto, portanto, como o resultado de um trabalho 

individualizado e concreto. 

 

Segundo Marx (2003), a utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso, o qual 

ao mesmo tempo é o vínculo material do valor de troca. 

 

Vale destacar que não é a troca que regula a magnitude do valor da mercadoria, 

e sim a magnitude do valor da mercadoria que regula as relações de troca. 

 

b) Valor de troca 

 

Apresenta-se simplesmente como uma relação quantitativa, segundo o qual 

valores de uso diferentes podem ser trocados entre si. 

A mercadoria apresenta-se indiferente ao trabalho que foi despendido para 

transformar essa matéria. O trabalho torna-se abstrato e a individualidade do 

trabalhador é apagada (a abstração não ocorre ao nível da consciência, mas do próprio 

processo social de produção). 

 

Segundo Marx (2003, p.80), �O corpo da mercadoria que serve de equivalente 

passa sempre por encarnação de trabalho humano abstrato e é sempre o produto de 

um determinado trabalho útil, concreto�. 
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Na face da mercadoria pelo valor de troca, ocorre uma desindividualização do 

trabalho para que seja possível estabelecer um equivalente geral (tempo de trabalho do 

indivíduo é generalizado). 

 

No processo de troca desaparece o caráter útil dos produtos do trabalho,  

transmutando o trabalho concreto em humano abstrato. 

 

O valor-de-uso de um bem só possui valor porque nele está corporificado e 

materializado o trabalho humano abstrato.  

 

O trabalho é um dispêndio da força humana no sentido fisiológico, ou seja, 

dispêndio humano produtivo de cérebro, músculos, nervos etc, que criam, por um lado, 

valor das mercadorias quando o trabalho se torna abstrato e, por outro lado, produz 

valor-de-uso quando o trabalho é útil e concreto. 

 

O valor de uma mercadoria está para o valor de outra mercadoria, assim como o 

tempo de trabalho necessário para a produção de uma está para o tempo necessário à 

produção da outra. 

 

De acordo com Marx (2003, p.61) �Como valores, as mercadorias são apenas 

dimensões definidas do tempo de trabalho que nelas se cristaliza�. 

 

A questão de como se medir a grandeza do seu valor considera o tempo de 

trabalho socialmente necessário com um grau social médio de destreza e intensidade 

de trabalho. Porém, essa condição varia de acordo com os fatores de produtividade 

influentes naquele trabalho, que está sujeito ao desenvolvimento da ciência, aplicação 

de tecnologia, organização social do processo de produção, o volume e a eficácia dos 

meios de produção e a qualidade da mão-de-obra. 

 
... dentro do sistema capitalista, todos os métodos para elevar a 
produtividade do trabalho coletivo são aplicados à custa do trabalhador 
individual; todos os meios para desenvolver a produção redundam em 
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meios de dominar e explorar o produtor, mutilam o trabalhador, 
reduzindo-o a um fragmento de ser humano, degradam-no à categoria 
de peça de máquina, destroem o conteúdo de seu trabalho, 
transformado em tormento, tornam-lhe estranhas as potências 
intelectuais do processo de trabalho, na medida em que a este se 
incorpora a ciência, como força independente, desfiguram as condições 
em que trabalha, submetem-no constantemente a um despotismo 
mesquinho e odioso, transformam todas as horas de sua vida em horas 
de trabalho e lançam sua mulher e seus filhos sob o rolo compressor do 
capital. (MARX, 2003, p. 749)  

 

De uma forma genérica, percebe-se que quanto maior a produtividade do 

trabalho menor será o tempo gasto para a produção de uma mercadoria e, 

conseqüentemente, menor será o seu valor, ou seja, o valor de uso está vinculado a 

quantidade maior quando a produtividade aumenta e menor quando ela cai. 

 

Assim, os indivíduos são levados a se comportar diante do seu próprio trabalho 

de forma abstrata, já que o produto do seu trabalho, �a mercadoria�, será �coisificada� 

através do processo de troca (a relação social entre as pessoas passa a ser uma 

relação social entre coisas). Nesse processo cada indivíduo insere-se de forma isolada 

na sociedade. 

 

�... no entanto, não o faz como indivíduo, mas como possuidor de mercadoria, assim, na 

troca os indivíduos só existem uns para os outros porque suas mercadorias existem e 

elas aparecem como seus porta-valores�. (SANTOS, 1982, p. 63) 

 

Fica claro que para realizar como valor de uso, a mercadoria deve 

obrigatoriamente realizar como valor de troca e essas duas faces implicam em 

alienação da mercadoria. 

 
Marx torna explícito o caráter incontornável da alienação da mercadoria 
quando afirma que  a alienação da mercadoria quer dizer a sua 
realização, isto é: a alienação não é  condição para que a mercadoria 
exista, a alienação não a precede, não é  um momento transitório, a 
alienação é a própria existência da mercadoria enquanto tal, é a sua 
realização, o ato de se tornar mercadoria real. (SANTOS, 1982, p.67) 
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Assim, Marx rompe com Hegel tirando a alienação da consciência para ancorá-la 

na realidade da mercadoria e enuncia uma visão da mercadoria a qual contém um 

poder de transformar, através do processo de troca, trabalho concreto num trabalho 

abstrato. Esse poder é denominado por Marx como �fetiche� (poder mágico que envolve 

os homens de forma inconsciente na troca compulsiva de mercadorias). 

 
Em todos os estágios sociais, o produto do trabalho é valor de uso; mas 
só um período determinado do desenvolvimento histórico, em que se 
representa o trabalho despendido na produção de uma coisa útil como 
propriedade �objetiva�, inerente a essa coisa, isto é, como seu valor é 
que transforma o produto do trabalho em mercadoria. (Marx, 2003, p. 
83) 

 

Desta forma, vemos novamente o filósofo reintroduzindo a consciência como 

elemento-chave para resolução do problema. Como Marx queria romper com a 

ideologia hegeliana, somente restava a alternativa para eliminar o poder da mercadoria 

através da exclusão do processo de troca com a introdução do comunismo. 

 

Para Marx (2005), a alienação capitalista é um processo social de 

desumanização e desintegração do indivíduo. Para recuperar a essência humana, ou 

seja, para que os indivíduos tornem-se homens totais, seria necessário um processo 

social inverso, através da revolução comunista, com a apropriação das forças 

produtivas pelos indivíduos e a eliminação da propriedade privada. 

 

Para aprofundar esta reflexão, através de Santos (1982), chegamos ao ponto do 

capitalismo onde o movimento da abstração é cada vez maior e invade de forma 

definitiva todos os setores da vida social. 

 

Esse ápice ocorreu com a transformação do processo: M-D-M em D-M-D. 

 

Processo M-D-M (Mercadoria � Dinheiro � Mercadoria) 

 

Apesar da equivalência de valor, onde o trabalho concreto foi transformado em 

trabalho abstrato, o indivíduo nesta operação vendeu uma mercadoria, recebeu certa 
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quantidade de dinheiro e com o mesmo comprou outra mercadoria (vendeu para 

comprar � valor de uso). 

 
Processo D � M � D (Dinheiro � Mercadoria � Dinheiro) 

 

O indivíduo, nesta operação, tem certa quantidade de dinheiro e emprega na 

aquisição de uma mercadoria, vendendo a mesma com ou sem valor agregado, e 

transforma a mercadoria novamente em dinheiro. Operação realizada com o único 

objetivo de aumentar o capital (comprar para vender � valor de troca). 

 

O círculo vicioso do fluxo D-M-D permeia a sociedade capitalista, onde os olhos 

dos humanos são focados em avaliar e valorizar mercadorias (tudo se torna vendável). 

 

O trabalhador tem que vender sua força de trabalho, se alienando cada vez mais 

do trabalho, e o capitalista, por sua vez, é dominado, e também alienado, pela sua 

paixão desenfreada de aumentar cada vez mais o seu capital (sua riqueza). Assim, a 

alienação se completa com a cisão existente entre capital x trabalho. 

 

O valor do trabalho humano é uma realidade apenas social, somente podendo se 

manifestar na relação social em que uma mercadoria se troca por outra. 

 

Segundo Marx (2003, p.96) �Ao ajudar na permuta como valores, seus diferentes 

produtos, igualam seus trabalhos diferentes de acordo com sua qualidade comum de 

trabalho humano�. 

 

A expressão social do mundo das mercadorias torna os produtos uma massa de 

trabalho humano �sem diferenciações�. A igualdade do trabalho humano fica submersa 

no iceberg sob a forma de igualdade na troca dos produtos e assim a mercadoria 

assume um papel misterioso, por encobrir as características sociais do trabalho humano 

(a relação material entre coisas). 
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O trabalho como criador de valores-de-uso, como trabalho útil, é 
indispensável à existência do homem � quaisquer que sejam as formas 
da sociedade � é necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio 
material entre o homem e a natureza e, portanto de manter a vida 
humana. (MARX, 2003, p. 64 e 65) 

 
 
5.  A Alienação na Sociedade Capitalista à Luz da Alienação dos Donos do Capital 
 

Vários autores abordaram as idéias de Marx, buscando encontrar um sentido 

marxista sobre a alienação. 

 

Ao estruturar essa pesquisa, elege-se alguns autores como linha mestra de 

pensamento, no sentido de alicerçar a fundamentação teórica. 

 

Erich Fromm é um dos autores que se destacam na análise do pensamento 

filosófico e histórico de Marx. 

 

Percebe-se, ao estudar Fromm, o seu protesto contra a alienação do homem, 

contra sua perda de si mesmo e contra sua transformação em objeto, uma vez que 

emerge através de Fromm uma posição contra as mazelas que o capitalismo impõe, 

buscando de forma implacável a libertação do homem e a realização das suas enormes 

potencialidades. Percebe-se nele o anseio de recuperar a �dignidade� e a fraternidade 

humana. 

 
O trabalho é a expressão própria do homem, uma expressão de suas 
faculdades físicas e mentais. Nesse processo de atividade genuína, o 
homem desenvolve-se a si mesmo, torna-se ele próprio; o trabalho não 
é só um meio para um fim � o produto � mas um fim em si mesmo, a 
expressão significativa da energia humana; por isso, pode-se gostar do 
trabalho. (FROMM,1964,p. 48) 

 

Na sociedade capitalista fragmentou-se o trabalho na atividade fabril, o que 

causou um distanciamento do ser criador e sua obra, provocando um processo de 

alienação do ser humano no trabalho. 
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O pensamento marxista na sua essência vem a ser uma crítica contra a 

exploração do homem pelo próprio homem e contra sua atitude exploradora da 

natureza de forma desordenada. 

 

Seu objetivo é a reconstrução de uma sociedade que permitisse o reencontro do 

homem consigo mesmo, com condições para realização das suas necessidades 

espirituais. 

 
Para Marx, o socialismo significa a ordem social que permite o regresso 
do homem a si mesmo, a identidade entre existência e essência, a 
superação do isolamento e antagonismo entre sujeito e objeto, 
humanização da natureza; significa um mundo aonde o homem não 
mais é um estranho entre estranhos, mas está no mundo dele, onde se 
sente em clãs. (FROMM, 1979, p.70) 

 

O homem, no decurso da história, se transforma e é o produto. A história do 

mundo nada mais é do que a criação do próprio homem, através da produção do seu 

trabalho. 

 
Marx manifesta nesta passagem todos os elementos essenciais do 
socialismo. Primeiro, o  homem produz de forma associativa e não 
competitiva, ele produz racionalmente e de  maneira não alienada, 
equivalendo a dizer que mantém a produção sob controle, em vez de 
ser dirigido por ela como uma força cega. (FROMM, 1979, p.63) 

 

A crítica que Marx faz ao capitalismo é justamente ao fato do principal objetivo do 

homem ser o dinheiro (ganhos materiais). 

 

De acordo com Fromm (1979), Marx defendia a vitória contra a pobreza, em 

favor de uma vida digna, satisfazendo as necessidades reais do ser humano. Por outro 

lado, se opunha a sociedade capitalista que estimulava o consumismo exacerbado 

substituindo a grandeza do sentimento do ser pelo ter. 

 

Sua preocupação refere-se ao fato do �ter� estimular a renúncia das verdadeiras 

necessidades do homem. 
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Quanto menos se faz, menos se expressará a vida, mais se terá, maior 
será a vida alienada e maior a poupança do alienado. Tudo que o 
economista retira da gente no que diz respeito  a vida e humanidade, 
ele restitui sob a forma de dinheiro e riqueza. (FROMM, 1979, p.43) 

 

A preocupação central do capitalismo não é com relação à injustiça da 

distribuição da riqueza, mas sim ao processo de perversão que o trabalho foi 

convertido, transformando-o em algo forçado, alienado e sem sentido.  

 

Na luta insana pelo trabalho, com o objetivo único do lucro, criam-se novas 

necessidades de consumo, fazendo com que o homem esteja cada vez mais 

dependente do dinheiro, na busca contínua de satisfazer �necessidades do ter� e nunca 

preenchem o vazio da �necessidade do ser�. 

 
Esse homem-mercadoria só conhece um meio de relacionar-se com o 
mundo exterior: o de tê-lo e consumi-lo (usá-lo). Quanto mais você é, 
quanto menos exprime sua vida, tanto mais você tem, tanto maior é sua 
vida alienada e maior a poupança de seu ser alienado. (FROMM, 1979, 
p.60) 

 

A sociedade capitalista criou situações onde a raça humana se tornou prisioneira 

dela mesma, através de instituições políticas, núcleos etc. 

 

A alienação do homem no seu trabalho ocorreu na sociedade capitalista, que tem 

a �mercadoria� como a sua célula básica e o �lucro� como seu maior objetivo. As 

indústrias somente produzem bens na medida em que o mesmo gere lucro. 

 

�... a alienação é produto da existência de mercadoria e de transformação do trabalho 

humano em mercadoria�. (CODO, 1988, p.59). 

 

O binômio mercadoria e lucro promove a ruptura entre homem e a sua criação, 

gerando assim a alienação. 
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Na sociedade capitalista ocorre o conflito interior, fazendo com que o indivíduo 

saia da dimensão do trabalho concreto, onde deveria se constituir na finalidade básica 

do ser social: a realização do homem através do trabalho. 

 

Em virtude do sistema capitalista, o homem migra para o trabalho abstrato, onde 

o mesmo se converte em um meio para o sistema, cuja finalidade vem a ser a produção 

de mercadoria na busca do lucro, isto é, coloca-se o lucro acima das pessoas. 

 
O pensamento marxista traduz, entre outras, a tese de que, através de 
sua �teoria da mais-valia�, aquele que detém o poder do dinheiro 
(capital) explora o outro, que possui o poder do trabalho, num 
movimento contínuo, em busca do único objetivo: lucro. (MARRAS, 
2001, p.44) 

 

O sistema capitalista conseguiu se apropriar do trabalho humano transformando-

o em mercadoria (venda da própria força do trabalho no mercado). Quando o trabalho é 

retirado do homem e transferido aos capitalistas, o dono dos meios de produção, 

significa que algo fundante que lhe pertence deixa de existir, provocando a alienação. 

 
O trabalho humano é alienado porque trabalhar deixou de fazer parte 
da natureza do trabalhador e, conseqüentemente, ele não se realiza em 
seu trabalho, mas nega-se a si mesmo, tem uma impressão de 
sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolve livremente suas 
energias mentais e físicas, mas fica fisicamente exaurido e 
mentalmente aviltado. (FROMM, 1964, p. 54,55) 

 

Para o trabalhador, segundo Codo (1988), o produto do seu trabalho acaba 

perdendo o significado. Surge uma classe social cujo meio de sobrevivência no mundo 

capitalista é a venda da sua força de trabalho. Assim o produto da ação produtiva não 

mais pertence a classe trabalhadora, que está alienada,  pertencendo a uma massa 

que constitui a mercadoria chamada de mão-de-obra. 

 

Percebe-se que o trabalhador não ingressa no universo capitalista como um 

produtor dotado de necessidades de subsistência e de capacidade criativa, mas sim 

como um mercador de uma mercadoria abstrata, que é a sua força de trabalho. 
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Voltando à época do artesão, o mesmo desenvolvia o seu trabalho e impunha o 

seu próprio ritmo, ou seja, o artesão é dono do seu tempo. 

 

Observa-se numa fábrica que o ritmo é imposto e o homem não tem mais a 

decisão sobre o tempo gasto no seu trabalho, sem respeitar as diferenças individuais. A 

fábrica iguala os homens apesar de suas diferenças e, ao mesmo tempo, diferencia os 

homens, apesar das suas semelhanças.  

 

Segundo Codo (1988), quando o indivíduo consegue o seu primeiro trabalho 

ocorre um ato de liberdade, pois deixa de ser economicamente dependente da família e 

começa a fazer parte da população economicamente ativa do país (possibilidade de 

decidir sobre o seu destino). Porém, ao mesmo tempo ele se torna escravo, já que 

quando o homem entra no mundo do trabalho, o indivíduo se curva diante de um poder 

superior a ele e passa a ser regido por um conjunto de valores que exigem um 

direcionamento comportamental voltado aos interesses dos donos do capital, relegando 

a um segundo plano o seu próprio objetivo, ocorrendo a alienação do homem em 

relação ao conhecimento que ele produz. 

 

�Aquele conhecimento a que eu me referi continua existindo, só que ao invés de 

você se apropriar dele, foi ele que se apropriou de você. Quem diria, o trabalho que é o 

meio de se dominar o mundo, dominou você!�.  (CODO, 1988, p.17). 

 

Essa situação ocorre na sociedade capitalista com a transformação do trabalho 

em mercadoria, regulado pela lei da oferta e da procura. 

 

�O trabalho, modo de sobrevivência do homem, transformou-se em modo de 

exploração de um homem pelo outro�. (CODO, 1988, p. 29) 

 

O valor do trabalhador varia na sociedade capitalista conforme a oferta e procura 

de mão-de-obra e sua vida é considerada em proveito do capital. O trabalhador deixa 
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de utilizar a sua criatividade e passa a ser visto apenas como força de trabalho (mão-

de-obra). 

 

Vale destacar que, ao observar os donos do capital, a sociedade denominada 

burguesa, encontra-se os mesmos, tão ou mais, alienados que a classe operária. 

Os mesmos vivem num estado de escravidão para manutenção e multiplicação 

do capital, que apesar de um excelente nível de vida material, deixam os capitalistas 

num estado de alienação para os verdadeiros valores humanos e espirituais. Ricos em 

ter, mas pobres no ser. 

 

O capitalista defendendo os seus interesses, busca contratar o trabalhador com 

o menor custo possível, com o objetivo de aumentar a sua riqueza. O impulso cego da 

burguesia pela multiplicação da sua riqueza, por um lado escraviza o próprio dono do 

capital que se torna refém da sua usura pelo dinheiro e, por outro lado, o distancia da 

sua fonte universal divina. 

 

Assim, fecha-se o ciclo da alienação: de um lado o trabalhador oprimido e explorado e, 

do outro, o capitalista refém do capital e também escravizado. 

 
O homem alienado não o está apenas dos outros homens; ele está 
alienado da essência da humanidade, de seu �ente-espécie�, tanto em 
seus atributos naturais como espirituais. Essa alienação da essência 
humana leva a um egoísmo existencial, descrito por Marx como a 
essência humana do homem convertendo-se em �um meio para a 
existência individual dele. (FROMM, 1964, p. 59) 
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CAPÍTULO III � UMA CONTRIBUIÇÃO À META-CRÍTICA DA ALIENAÇÃO 
 

O conceito marxista sobre mudança histórica é a ocorrência do conflito entre as 

forças produtivas e a organização social existente. 

 
Quando um sistema de produção ou organização social prejudica, ao 
invés de favorecer, as forças produtivas consideradas, uma sociedade, 
para não entrar em colapso, escolherá as formas de produção 
adequadas ao novo conjunto de forças produtivas e as desenvolverá. 
(FROMM, 1979, p.27) 

  

Para ocorrer mudança é preciso ter, em primeiro lugar, a consciência da 

necessidade dela. Ao tomar conhecimento da realidade em que se vive, depara-se com 

as verdadeiras necessidades humanas, podendo, de forma ativa, interferir nas 

circunstâncias. 

 

Entende-se que um dos caminhos é o campo político, mas para isso é preciso 

que haja uma preparação no processo político e social e isso poderá ocorrer através da 

mudança da educação. 

 

... �a mudança das circunstâncias e da educação esquece que as circunstâncias 

são modificadas pelos homens e que o próprio educador tem que ser educado�. 

(FROMM, 1979, p.31) 

 

Assim precisa-se disseminar uma educação que estimule o homem a sair da 

zona de conforto. 

 

A partir deste momento, apresenta-se uma análise do momento que a 

humanidade enfrenta, ou seja, um cenário cuja hegemonia do pensamento econômico 

numa sociedade capitalista cria uma profunda influência das organizações na 

sociedade e na vida dos indivíduos. A racionalidade econômica subordina o homem 

cada vez mais a trabalhar de acordo com os interesses das organizações num 

ambiente altamente competitivo. 
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Diante deste aspecto macro da sociedade neo-capitalista, encontra-se o homem 

alienado do trabalho. Para que o mesmo possa reencontrar o sentido do trabalho, é 

preciso fazer uma análise não só do ambiente que o indivíduo está inserido, sua classe 

social, mas também considerando outros aspectos que permeiam o grau de alienação 

do homem no trabalho. Assim, mediante a pesquisa bibliográfica efetuada para o 

desenvolvimento desta dissertação, o autor apresenta sua contribuição teórica para 

reflexão da alienação do homem no trabalho, considerando os aspectos do nível de 

consciência, o significado do trabalho e o fenômeno da temporalidade: 

 

a) Nível de consciência 

 

O indivíduo que está imerso no mundo do trabalho depende do seu nível de 

consciência para refletir e perceber o sentido do trabalho para sua vida. 

 

Neste cenário é preciso responder a algumas questões: 

 

- Qual o nível de consciência que o indivíduo tem sobre si mesmo, ou seja, como 

ele se percebe diante do mundo do trabalho? 

 

- Qual o nível de consciência que o indivíduo tem sobre o processo de 

dominação existente no mundo do trabalho? 

 

- Como o indivíduo reage, de acordo com o seu grau de consciência, para as 

perguntas acima? 

 

b) Significado do Trabalho - concepção do que é trabalho para o indivíduo 

 

De acordo com as características individuais, o homem se posiciona diante do 

mundo do trabalho da seguinte forma: 

- Posição de neutralidade, ou seja, o trabalho não assume uma posição de 

importância na vida; 
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- Posição de centralidade, ou seja, o trabalho assume uma posição fundamental 

na vida. 

 

A posição de neutralidade ou centralidade depende da visão e percepção que o 

indivíduo tem do trabalho. Essa percepção é formada desde a mais tenra idade, 

conforme a influência dos pais na formação do significado do trabalho. Posteriormente, 

o indivíduo vai formatando sua percepção conforme suas experiências no mundo do 

trabalho. Assim, o trabalho passa a ter um grau de importância sobre o indivíduo, 

intensificando ou não o grau do seu envolvimento emocional. 

 

c) Temporalidade 

 

Depende do momento que o indivíduo vive, o trabalho assume determinada 

importância. Como por exemplo, num dado momento da vida de uma pessoa, o 

trabalho somente existe como forma de sobrevivência e a sua alienação é quase total. 

 

Num outro momento, esse mesmo indivíduo já conseguiu atender as suas 

necessidades básicas, tem no trabalho outro significado, saindo de uma posição 

alienante para uma posição mais contributiva: 

 

- Participação e entendimento do processo do trabalho, o que lhe permite a 

formatação de sua identidade; 

 

- Perceber o impacto positivo do seu trabalho nas seguintes ordens: 

 

1) Natureza � ao trabalhar está ajudando a criar o mundo, alterando e agregando 

valor à natureza; 

  

2) Individual � o trabalho é visto como forma de desenvolvimento de suas 

 competências e aprendizado, uma forma de auto-realização; 
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3) Social � o produto de seu trabalho, seja ele material ou intelectual, tem 

 utilidade para a sociedade a qual pertence 

 

Existem várias pesquisas que abordam o trabalho e seu sentido. Para refletir 

sobre o assunto, apresenta-se a seguir uma síntese das idéias de alguns 

pesquisadores. 
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            Quadro 2 � Síntese das Idéias de Alguns Pesquisadores Sobre o Trabalho 
 

Pesquisador Conceitos que o trabalho deve 
apresentar para estimular o 
comprometimento daquele que o 
realiza (ter sentido) 
 

Emery (1964, 1976) 
Trist (1978) 

- Variedade e desafios 
- Aprendizagem contínua 
- Margem de manobra e autonomia para 
decisão 
- Reconhecimento e apoio 
- Contribuição social que faz sentido 
- Um futuro desejável 
 

Hackman e Oldham (1976) - Variedade das tarefas que exijam várias 
competências 
- Identidade do trabalho (realização de 
algo do começo ao fim, com resultado 
tangível e identificável) 
- Significado do trabalho (que traga um 
impacto positivo sobre o bem-estar) 
- Autonomia (liberdade para decisão com 
sentimento de responsabilidade) 
- Feed-back (informação do seu 
desempenho) 
 

Pesquisadores do grupo MOW 
(Meaning of Work - 1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Padrão A � trabalho geralmente 
agradável que acrescenta um valor a 
alguma coisa  
- Padrão B � trabalho com sentimento de 
vinculação e traz contribuição para a 
sociedade 
- Padrão C � trabalho como uma atividade 
que beneficia os outros e que contribui 
para a sociedade 
- Padrões A/B/C � concepções positivas 
sobre o trabalho, que valorizam o caráter 
social 
- Padrão D � trabalho como atividade não 
é agradável e está sujeito a supervisão de 
outra pessoa 
- Padrão E � trabalho como atividade 
desagradável que comporta exigências 
físicas e mentais 
- Padrões D/E � concepções negativas 
sobre o trabalho, que tem no mesmo a 
obrigação para ganhar a vida 
- Padrão F � trabalho como atividade que 
segue um horário regular e que se recebe 
um salário � concepção neutra  
 

Morin (1994 a 1998) - Realizado de forma eficiente e leva a um 
resultado 
- É intrinsecamente satisfatório 
- É moralmente aceitável   
- É fonte de experiências de relações 
humanas satisfatórias 
- Garante a segurança e autonomia 
- Mantém o indivíduo ocupado                      

             Fonte: Adaptado do artigo publicado na RAE v. 41 nr. 3 Jul /Set 2001 página 8-19. 
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Pode-se observar que existe uma congruência nas pesquisas apresentadas, 

sobre os pontos importantes para re-valorizar o trabalho. 

 

�O trabalho deve se realizar segundo as regras do dever e do saber viver em 

sociedade e deveria ser inspirado pelos valores morais, éticos e espirituais�. (Morin, 

Estelle M.; RAE,v. 41, nr. 3, p. 19 ) 

 

Morin (2003), além de apresentar os padrões de propriedades do trabalho que 

tem sentido, associou esses padrões aos princípios da organização. 
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Quadro 3 � Síntese das Características de um Trabalho que tem Sentido 
Associadas aos Princípios da Organização 
 
Um trabalho que tem sentido  
 

Características do  trabalho Princípios da organização 

É realizado de forma eficiente e 
leva a um resultado 

Finalidade 
 
 
 
 
Eficiência 

- Clareza e importância dos 
objetivos 
- Utilidade, valor dos resultados 
  
- Racionalidade das tarefas 
 

É intrinsecamente satisfatório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizagem e desenvolvimento 
das competências 
 
Realização e atualização 
 
Criatividade e autonomia 
 
 
 
Responsabilidade 

- Correspondência entre as 
exigências do trabalho e as 
competências da pessoa 
 
- Desafios e ideais 
 
- Margem de manobra sobre a 
administração das atividades e a 
resolução dos problemas 
 
- Feedback sobre o desempenho 
 

É moralmente aceitável 
 

Retidão das práticas sociais  
 
 
Contribuição social 

- Regras do dever e do saber viver 
em sociedade 
 
- Valores morais, éticos e 
espirituais              

É fonte de experiências de 
relações humanas 

Afiliação e vinculação  
 
Serviço aos outros 

- Trabalho em equipe 
 
- Relações do tipo cliente-
fornecedor 
 

Garante a segurança e a 
autonomia 

Independência financeira 
 
Saúde e segurança 

- Salário apropriado e justo 
 
- Boas condições de trabalho 
 

Mantém ocupado Ocupação Carga de trabalho adequada 
 
 

Fonte: Adaptado do artigo publicado na RAE V.41. nr.3. Jul / Set 2001. p. 18 Morin, Estelle M. 
 
 

Acredita-se que os princípios acima são um importante instrumento para re-

valorizar o trabalho, dando ao mesmo um caminho de retorno ao sentido e 

conseqüentemente minimização da alienação. 

 

No cenário atual da sociedade neo-capitalista, encontramos as empresas 

inseridas num ambiente altamente competitivo, aonde as exigências do mercado levam 

as mesmas a buscar continuamente redução de custos. 

 



 

 

48

Por outro lado, as empresas estão sentindo cada vez mais, que além do capital e 

tecnologia, as pessoas são um fator chave para o sucesso organizacional. Assim, 

existem várias ações para estimular o envolvimento e comprometimento dos 

empregados. 

 

O comprometimento torna-se um ponto importante para ajudar a minimizar os 

efeitos da alienação do trabalho. 

 

Apresenta-se, através de artigo científico as possibilidades que nos permita 

compreender os múltiplos componentes que compõem o constructo do 

comprometimento organizacional. Observa-se que existe falta de consenso na literatura 

sobre o tema, já que os modelos necessitam de ajustes frente às diferentes culturas e 

em especial ao Brasil. 

 

O estudo realizado por Medeiros, Albuquerque, Marques e Siqueira, construiu 

um modelo com sete componentes que fazem parte do constructo do comprometimento 

organizacional, conforme figura 1. 

 

A parte superior da figura denota motivação. A parte inferior pouco 

comprometimento 
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 Figura 1 � Componentes do Comprometimento Organizacional 
 
Fonte: Adaptado do Artigo � Comportamento Organizacional: um estudo exploratório de seus múltiplos 

componentes�. (MEDEIROS, ALBUQUERQUE, MARQUES, SIQUEIRA) 

 

Instrumental A 
Recompensas e 
Oportunidades 

    Afetivo 
Instrumental B 
Linhas 
consistentes de 
atividades 

Comprometimento 
 
Organizacional 

Normativo A 
Obrigação em 
permanecer Instrumental C 

Poucas alternativas 

Afiliativo

Normativo B
Obrigação em 
desempenhar 
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CAPÍTULO IV � RACIONALIDADE E BUSCA DE SENTIDO: MODERNIDADE E PÓS-

MODERNIDADE 
 

Para refletir sobre a racionalidade e o humanismo, apresenta-se uma síntese da 

modernidade e pós-modernidade. 

 
a) A Modernidade 

 

A modernidade pode ser entendida como conquista de uma consciência crítica 

que o espírito humano alcança para se libertar do passado na busca de uma nova 

verdade. 

 
Para entender a modernidade deve-se considerá-la não somente como 
um fato filosófico, mas como um evento cultural global. As idéias 
modernas não consistem somente no surgimento de idéias novas, mas 
de uma práxis. Dentre os elementos sociais e culturais que fazem parte 
da modernidade, poderemos evidenciar dois: a explosão da burguesia e 
o desenvolvimento da ciência experimental. (TEIXEIRA, 2005, p. 10,11) 

 

A partir do século XVII a cultura ocidental introduziu através da ciência moderna o 

fundamento da �razão�.  

 

Descartes é o fundador da filosofia moderna, cujo ponto de partida era o �eu�. 

Para ele, Deus permeia o fundamento da realidade, no entanto, esse fundamento se dá 

por meio da subjetividade do homem. 

 

 O pensamento científico recebeu uma base filosófica no início da era moderna, 

onde todo fenômeno a ser explicado tinha como fundamento as leis da matemática. 

 

Observamos também que a modernidade postula a centralidade do sujeito. 

  
O moderno diz respeito a uma forma de pensamento típico do ocidente 
que sucedeu ao pensamento de Galileu Galilei, conduzindo basicamente a 
dois axiomas:  �meço logo posso� � axioma do científico tecnológico � e 
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�quero, logo existo� � axioma do subjetivismo absoluto. (TEIXEIRA, 2005, 
p. 27) 

 

A lógica da modernidade está fundamentada na importância do técnico-científico, 

na transcendência abstrata do estado e de uma consciência autônoma e individual, 

centrada no sujeito. 

 

A modernidade provocou uma mudança radical, com a ruptura da tradição cristã-

metafísica emancipando o sujeito como centro do conhecimento dos objetos (a idéia de 

que a religião deve ser movida pela razão). 2 

 

Outro aspecto importante diz respeito à vinculação entre modernidade e 

racionalidade, tendo como principal objetivo eliminar as ignorâncias geradoras de 

crenças de comportamentos irracionais. 

 

Desta forma percebe-se que a modernidade através da racionalidade científica 

veio romper com o poder da igreja, que detinha o conhecimento através de dogmas, e 

escravizava o homem sob os ditames do invisível (Deus). 

 

A ciência assumiu o poder de explicar o mundo material, ou seja, o visível e o 

racionalismo científico se desenvolveram na busca do progresso e da superação. 

 

b) A Pós-modernidade 

 

Nesta crise de sentido, surge a pós-modernidade, como movimento para 

desconstruir a razão imposta pelo modernismo. 

 

Nota-se, no momento atual que o homem vive numa situação complexa, cuja 

crise da modernidade apresenta uma sociedade dilacerada. Neste contexto acredita-se 

que a problemática enfrentada pela ciência é a �crise de paradigma�, e o drama vivido 

                                                
2 2Aula da Prof. Dra. Marly Cavalcanti, disciplina �Humanização e Sustentabilidade da Gestão�, (maio/2006) 
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pelo indivíduo pode ser interpretado através de Marx, com o estudo do homem alienado, 

ao transformar-se em homem-mercadoria, quando vende a sua força de trabalho. 

 

As mazelas da sociedade capitalista apresentam outros aspectos que valem se 

destacados. As transformações ocorridas na sociedade globalizada trazem, além do 

indivíduo alienado, também o mundo do trabalho precarizado; e pela política neo-liberal 

emerge um contingente de pessoas desempregadas, gerando assim uma 

vulnerabilidade social, a pobreza e a grande massa da população dos excluídos. 

Reconhecemos a importância deste assunto, porém essas questões estão fora do 

escopo deste estudo. 

 

O paradigma para buscar-se a verdade na modernidade, está fundamentado na 

racionalidade. Diante da crise que vive o homem, percebe-se o desencadeamento de 

uma mudança paradigmática em vários níveis de compreensão do ser humano. 

 

Desta forma, o pensamento que vem criticar a era moderna e de certa forma 

romper com a certeza e a ordem, têm sido substituído por uma cultura de incertezas e 

desordem. 

 

O pensamento pós-moderno busca uma nova modalidade cultural e teórica, para 

transformar a racionalidade existente. 

 

Para melhor refletir sobre esse momento histórico em que vivemos com o novo 

paradigma do pós-moderno, faremos um paralelo com a modernidade, que era sólida, 

em virtude do poder central e hierarquizado, que pautavam as regras,  barreiras e 

definição de fronteiras. 

 

A fragmentação excessiva e a racionalidade provocaram um processo de 

esvaziamento e o conseqüente afastamento do essencial do ser humano. 
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1. A Burocracia como Crítica à ideologia 
 

Por bem ou por mal, no interior de um mundo transtornado e que não 
conseguiu se colocar em pé, a modernidade cumpre as tarefas da 
revolução: crítica à burguesia, crítica à alienação, debilitação da arte, da 
moral e em geral, das ideologias. (TEIXEIRA, 2005, p. 82)   
 
 

Por outro lado, a racionalidade científica trouxe para a humanidade como 

conseqüência uma racionalidade tecnológica instrumental, que coisifica e empobrece o 

sujeito humano: a perda do sentido. Utilizando os estudos de Marx Weber, encontramos 

o espírito racionalista introduzido pelo ascetismo, que havia alcançado o seu 

momentum, e que através do capitalismo, atingiu o seu ápice, colocando o homem 

numa �gaiola de ferro�, aprisionado até que a �última tonelada de carvão fossilizado seja 

queimada�. 

 
As raízes do humanismo em administração estão em Max Weber, e em 
suas análises históricas. Aqui está o cerne da contribuição inigualável de 
Weber à metodologia da ciência administrativa. Nisso, Weber concorda 
com os positivistas, que não existe conhecimento válido divorciado da 
evidência empírica. (CAVALCANTI, 1999, p.82 e 83)  

  

Nos seus estudos sobre a burocracia, Weber introduziu o conceito que a 

racionalidade constituía um meio tão eficiente de controlar o homem, que o processo 

burocrático se tornaria irreversível. 

 

Desta forma, ao libertar o homem dos dogmas religiosos, a modernidade através 

da racionalidade científica submeteu o mesmo a um novo aprisionamento através da 

burocracia. �Após libertar o homem da prisão da ignorância supersticiosa, a sociedade 

precisamente racional lhe impôs uma nova servidão�. (CAVALCANTI, 1999, p. 95) 

 

As elites continuam exercendo uma influência considerável sobre a vida moderna, 

já que enquanto os atores organizacionais trabalham através de confusos 

procedimentos operacionais padronizados, as elites capitalistas se aproveitam da 

burocracia num ambiente de alta competição, para exigir cada vez mais eficiência, 

fazendo com que o trabalho torne-se um sacrifício. 
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O funcionalismo estrutural burocrático é orientado por uma série de mecanismos 

impessoais, que atuam como restrições externas sobre os agentes. Os componentes 

básicos da estrutura são os papéis que de acordo com a posição determinam os 

comportamentos, obrigações e responsabilidades. Eles são estruturados de forma que o 

homem que ocupa determinada posição deve ser cuidadosamente selecionado, treinado 

e controlado para atingir os objetivos que o sistema burocrático lhe impõe. 

 

A crítica que fazemos com relação à �eficiência�, é que, normalmente, ela tem 

como meta atingir os objetivos dos �donos do capital�.  

 

A racionalidade organizacional está pautada na otimização da utilização dos 

recursos com relação aos resultados obtidos, e assim, quanto maior a racionalidade 

mais eficiente o processo produtivo. Desta forma, a busca contínua por ganhos de 

produtividade, resulta em extrair dos trabalhadores um valor de produção maior, e 

conseqüentemente provoca a perda do sentido no trabalho, pois o trabalhador se sente 

cada vez mais dominado, explorado e alienado. 

 

2. O valor do Trabalhador na Sociedade do Ter 
 

Percebe-se que o trabalhador não ingressa no universo capitalista como um 

produtor dotado de necessidades de subsistência e de capacidade criativa, mas sim 

como um fornecedor de uma mercadoria abstrata que é a sua força de trabalho. 

Voltando à época do artesão, o mesmo desenvolvia o seu trabalho e impunha o seu 

próprio ritmo, ou seja, o artesão era dono do seu tempo. 

 

Observa-se numa fábrica que o ritmo é imposto e o homem não tem mais a 

decisão sobre o tempo utilizado no seu trabalho. A fábrica iguala os homens apesar de 

suas diferenças, e ao mesmo tempo diferencia os homens, apesar das suas 

semelhanças.  

 

Quando o indivíduo consegue o seu primeiro trabalho, a princípio ocorre um ato 

de liberdade, pois deixa de ser economicamente dependente da família e começa a 
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fazer parte da população ativa do país (possibilidade de decidir sobre o seu destino). 

Mas ao mesmo tempo ocorre um ato de escravidão, pois quando o homem entra no 

mundo do trabalho, o indivíduo se curva diante de um poder superior a ele, e passa a 

ser regido por um conjunto de valores que exigem um direcionamento comportamental 

voltado aos interesses dos donos do capital, relegando a um segundo plano o seu 

próprio objetivo e o pior, ocorre a alienação  do homem em relação ao conhecimento 

que ele produz. 

 

�Aquele conhecimento a que eu me referi continua existindo, só que ao invés de 

você se apropriar dele, foi ele que se apropriou de você. Quem diria, o trabalho que é o 

meio de se dominar o mundo, dominou você!�.  (CODO, 1988, p.17) 

 

Essa situação ocorre na sociedade capitalista, com a transformação do trabalho 

em mercadoria, regulado pela lei da oferta e da procura. 

 

�O trabalho, modo de sobrevivência do homem, transformou-se em modo de 

exploração de um homem pelo outro�. (CODO, 1988, p. 29)  

 

O valor do trabalhador varia na sociedade capitalista conforme a oferta e procura 

de mão-de-obra, e sua vida é considerada em proveito do capital. O trabalhador deixa 

de utilizar a sua criatividade e passa a ser visto apenas como força de trabalho (mão-

de-obra). 

 

Destaca-se que ao observarmos os donos do capital - a classe denominada 

burguesa - encontra-se tão ou mais alienada que a classe operária. 

 

Apesar do excelente nível de vida material, vivem num estado de escravidão 

para manutenção e multiplicação do capital, não percebem os verdadeiros valores 

humanos e espirituais. Ricos em ter, mas pobres no ser. O capitalista defendendo os 

seus interesses, busca contratar o trabalhador com o menor custo possível, com o 

objetivo de aumentar a sua riqueza. O impulso cego da burguesia pela multiplicação da 
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sua riqueza, por um lado escraviza o próprio dono do capital que se torna refém da sua 

usura pelo dinheiro e por outro lado, o distancia da sua fonte universal divina. 

 

Assim, fechamos o ciclo da alienação: de um lado o trabalhador oprimido,  

explorado, alienado e do outro, o capitalista escravizado e refém do capital.. 

 

Apresenta-se até o presente momento uma visão da modernidade e as 

conseqüências da racionalidade, provocando a perda do sentido. Encontra-se através 

de Weber um processo de �desencantamento do mundo�, que nada mais é do que a 

tomada de consciência de que a criação do homem nos leva a perda do significado e do 

sentido. A perda do sentido é tão profunda que ocorre de forma ampla e gera valores, 

crenças, etc.  

 

Esse afastamento da essência do ser humano remete o homem à sociedade do 

ter onde o status é super valorizado, e a um sistema de consumo que visa sobretudo 

alimentar a estrutura capitalista. 

 

Na luta insana pelo trabalho com o objetivo único do lucro, criam-se novas 

necessidades de consumo, fazendo com que o homem esteja cada vez mais 

dependente do dinheiro na busca contínua de satisfazer �necessidades do ter� que 

nunca preenchem o vazio da �necessidade do ser�. 

 

Observa-se que a pós-modernidade é fluida em virtude da descentralização do 

poder, o que permite a organização de redes e ausência de barreiras e fronteiras.  

 

O pós-moderno busca na sua essência uma desconstrução para a verdadeira 

liberdade do homem na construção da sua vida. 

 

�Essa desconstrução quer na verdade, expressar um rechaço ontológico da 

filosofia ocidental e também uma espécie de obsessão epistemológica com os 

fragmentos e fraturas� (TEIXEIRA, 2005, p. 91) 
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Com a eclipse inexorável da razão instrumental, a pós-modernidade busca 

romper com o racionalismo, provocando uma ressaca de Deus, da história e do sujeito 

(não existe mais o sujeito e o ser é um projeto que se finda com a morte). 

 

Na pós-modernidade desaparece o fundamento e ocorre o fim da história, que se 

transforma em estória, ou seja, evento. Desta forma, encontra-se na pós-modernidade o 

humanismo, que coloca o homem dentro de uma abertura consigo mesmo. 

 

O humanismo busca emancipar o homem por meio de uma nova linguagem, que 

recaptura o sentido dentro de uma nova hermenêutica. 

 

Segundo Cavalcanti, 1999, estudos humanísticos propiciam uma visão ou 

universo humanístico que é marcado profundamente pelo homem e a sua realidade 

contra os abusos dos paradoxos políticos. Trata-se de uma metamorfose na busca da 

construção de sentido. 

 
... uma idéia de �metamorfose� que seja capaz de criar uma nova ética 
hermenêutica que tenha a capacidade de ocupar o lugar social que 
ocupava a religião. Pode-se dizer que a pós-modernidade é uma 
apologia do sentido, ou nesta se insere. (TEIXEIRA, 2005, p. 107) 

 

O homem contemporâneo vê-se envolvido por uma inquietação, pois tem a 

sensação de poder fazer tudo, por outro lado tem a sensação de limitação de não poder 

fazer grande coisa, e conseqüentemente sente-se angustiado. 

 

�A angústia, argumenta Heidegger, é um tipo de náusea ontológica que se 

apodera de você sempre que você chega perto de compreender a instabilidade inerente 

de sua existência�. (RÉE, 2000, p.38) 

 

Depara-se diariamente com o niilismo econômico com o desespero humano na 

cobiça por mais dinheiro, com o niilismo político, na busca insana pelo poder, niilismo 

social, que para libertar é preciso invadir, guerrear e matar, niilismo familiar, que 

transfere para outras instituições o mister de educar, niilismo do ser, na busca 
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desenfreada pelo ter esquecendo cada vez mais do ser. Niilismo da educação, aonde a 

escola significa a retro-alimentação do sistema capitalista e não ensina a pensar, 

apenas adestram para repetição a continuar servindo o sistema. 

 

O desemprego estrutural que afeta os países, é uma situação que a sociedade 

não pode aceitar com resignação, pois caso algo não seja feito, estaremos alimentando 

um processo perigoso de degradação social, cujas conseqüências no futuro poderão 

ser nefastas. A sociedade necessita reagir frente aos problemas sociais e encarar a 

situação do desemprego, como um fenômeno social, que pode ser resolvido com 

vontade política daqueles que estão no poder. Pensando no caso específico do Brasil, 

essa gama de trabalhadores desempregados, poderia ser utilizada caso tivéssemos 

políticas de desenvolvimento, somos um país carente quanto a construção de escolas, 

hospitais, malha viária, portos, infra-estrutura em geral e estas necessidades poderiam 

absorver os trabalhadores desempregados. 

 

Precisa-se aproveitar os aspectos positivos da globalização, pois se de um lado 

ela contém aspectos negativos, por outro lado, ela trouxe inúmeras possibilidades e 

oportunidades para o ser humano crescer e se desenvolver.  

 
A globalização do mundo abre outros horizontes sociais e mentais para 
indivíduos, grupos, classes e coletividade, nações e nacionalidades, 
movimentos sociais e partidos políticos, correntes de opinião pública e 
estilos de pensamento. (IANNI, 1997, p.123). 
 

 

O passo mais importante para o processo de mudança é a consciência da 

situação, percebe-se o sentimento existente em segmentos da sociedade sobre a 

necessidade de mudanças. Ao tomar conhecimento da realidade em que se vive  

depara-se com as verdadeiras necessidades humanas, interferindo, desta forma, nas 

circunstâncias existentes. Acredita-se que para contribuir com a mudança desse 

processo, é necessária a evolução da consciência humana. 
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Para que isso aconteça, a ciência precisará romper os laços com os sistemas 

social, econômico e político dominante, os quais causam influências nos limites e nas 

prioridades científicas. A ciência atual somente nos permite estudar os fenômenos e 

atuar no presente (o homem só enxerga aquilo que acredita).  

 

Isso permite refletir que o ser humano tem um potencial muito grande de 

aprendizado e que novos campos de estudo da ciência poderão emergir. 

 

Destaca-se que a cisão que ocorreu na Europa Medieval entre o mundo científico 

e a igreja provocou um afastamento da ciência com relação aos fenômenos que esta 

ciência podia explicar. Desta forma, a igreja tomou posse do invisível e a ciência 

através da racionalidade assumiu o papel de desenvolver o saber.  

 

Não faz mais sentido para ciência seguir carreira solo pela racionalidade, 

desconsiderando inúmeras outras explicações e possibilidades que poderão ajudar a 

humanidade. Acredita-se que o planeta terra está estruturado e planejado para 

evolução do homem e essa evolução pode ser realizada com todo o respeito à natureza 

e ao homem. Pode-se colocar para reflexão que, além do homem estar fadado a lidar 

com a natureza consigo mesmo e com o outro, existe um quarto componente que vem 

a ser amalgama desse tripé: o divino. Atualmente, encontra-se um movimento entre 

cientistas e religiosos que vem preencher a fenda entre a racionalidade e o invisível, na 

busca de desvendar o grande mistério da vida (explicação científica para a 

espiritualidade). 

 

O dilema do trabalho seja pelo viés da alienação ou do desemprego é apenas 

um aspecto e uma situação caótica da sociedade moderna. 

 

Verifica-se um número crescente de problemas: 

 

- deterioração ambiental de todo o globo; 
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- possibilidade de modificações climáticas irreversíveis, devido às ações 

indevidas do ser humano; 

- progressiva escassez de água potável; 

- pobreza em larga escala e a fome que assola várias regiões; 

- problemas sociais diversos: crimes, drogas, terrorismo etc; 

- instabilidade econômica com ameaças de conflitos internacionais, em que se 

faça uso de armamento nuclear; 

- ou seja, uma situação caótica. 

 

A grande questão é se a sociedade pós-moderna tem capacidade de curar a si 

mesmo da �patologia da separatividade�. 

 

Apesar das incertezas existentes, observa-se ao longo dos últimos anos, 

movimentos de transformação pessoal e social, possibilitando acreditar num futuro 

melhor. 

 

Existe uma revolução silenciosa e pacífica com: 

 

- movimentos pela consciência ecológica; 

- movimentos pela paz mundial, pela justiça social; 

- reconhecimento da existência das potencialidades do espírito divino do homem; 

- efervescência de novos valores, conceitos e visão do mundo, por um número 

cada vez maior de pessoas; 

 

Na sociedade contemporânea pós-moderna a humanidade vive um momento de 

crise da perda do sentido e a alienação desdobra-se em vários segmentos da 

sociedade. 
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CAPÍTULO V � METODOLOGIA E PESQUISA CIENTÍFICA 
 

Segundo Gil (2006), etimologicamente a ciência significa �conhecimento�, que 

tem por objetivo formular mediante linguagem rigorosa e apropriada, se possível com 

auxílio da linguagem matemática, as leis que regem os fenômenos. 

 

De acordo com Theophilo e Indícibus (2005), etimologicamente, epistemologia 

significa discurso (logos) sobre a ciência (episteme). Em um sentido amplo é 

conceituada como o estudo metódico e reflexivo da ciência, e sua organização, de sua 

formação, do seu funcionamento e produtos intelectuais. 

 

As ciências podem ser categorizadas como formais e empíricas. As ciências 

formais tratam de entidades ideais e de suas relações, sendo a matemática e a lógica 

formal, as mais importantes. 

 

As ciências empíricas tratam de fatos e processos e são classificadas em: 

 

•  Naturais � física, química, astronomia e biologia 

•  Ciências Sociais � sociologia, antropologia, ciência política,   economia, 

história, psicologia 

 

 

1. Metodologia Científica 
 

O método científico é o alicerce teórico da investigação e caracteriza-se por uma 

abordagem mais ampla em nível de abstração mais elevado dos fenômenos da 

natureza e da sociedade. 

 

  �Pode-se definir método como caminho para se chegar a determinado fim. E 

método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados 

para se atingir o conhecimento�. (GIL, 2006, p.26) 
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A ciência é fundamentada através dos métodos científicos, os quais 

determinaram um padrão. Determinou-se formas de argumentação ou de raciocínio 

conforme a necessidade de definição de padrões que fossem logicamente aceitáveis 

 

Segundo Gil (2006), existe as correntes filosóficas que se propõem a explicar 

como se processa o conhecimento da realidade e ajudam o pesquisador a decidir 

acerca do alcance de sua investigação, das regras de explicação dos fatos e da 

validade de suas generalizações. 

 

Segundo Severino (1996), a realidade se manifesta em vários aspectos e 

conseqüentemente existe uma multiplicidade de métodos epistemológicos para 

desenvolvimento das teorias científicas: as metodologias positivistas; neopositivista, 

estruturalista, fenomenológica e dialética. 

 

Na visão de Demo (1981), as abordagens metodológicas podem ser 

classificadas como: empirista, positivista, funcionalista, sistêmica, estruturalista e 

dialética. 

 

Percebe-se que existem várias classificações para abordar as metodologias 

científicas. 

 

Apresenta-se a seguir a abordagem segundo Gil (2006), onde temos o método 

dedutivo que se relaciona ao racionalismo, o indutivo ao empirismo, o hipotético 

dedutivo ao neopositivismo, o dialético ao materialista dialético e o fenomenológico à 

fenomenologia. 

 

 
Método Dedutivo � Parte do geral e a seguir desce ao particular. 

 

A dedução permanece em plano inteligível em conformidade com os preceitos da 

lógica. Parte do princípio que só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro. 
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Esse método é aplicado nas ciências cujos princípios podem ser enunciados 

como leis (matemática e física). O uso desse método nas ciências sociais é mais 

restrito. 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2001), partindo das teorias e leis, na maioria das 

vezes prediz a ocorrência dos fenômenos particulares (conexão descendente). 

 

Método Indutivo � Parte do particular e coloca a generalização como um 

produto posterior à coleta de dados 

 

A indução utiliza a experiência e não tem a simplicidade lógica da operação 

dedutiva. O conhecimento proposto pelos empiristas é fundamento na experiência, sem 

levar em consideração princípios pré-estabelecidos. 

 

O método indutivo a partir de Bacon passou a ser visto como o método das 

ciências naturais e passou também a ser o mais adequado nas ciências sociais. 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2001), a aproximação dos fenômenos caminha 

geralmente para planos cada vez mais abrangentes, indo das constatações mais 

particulares às leis e teorias (conexão ascendente). 

 

Método Hipotético Dedutivo 

 

Karl Popper (apud Gil 2006), criticou o método indutivo e criou através do método 

hipotético dedutivo uma nova metodologia para atingir o conhecimento. 

 
Quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são 
insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. 
Para tentar explicar a dificuldade expressa no problema, são 
formuladas conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, 
deduzem-se conseqüências que deverão ser testadas ou falseadas. 
Falsear significa tentar tornar falsas as conseqüências deduzidas das 
hipóteses. Enquanto no método dedutivo procura-se a todo custo 
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confirmar a hipótese, no método hipotético-dedutivo, ao contrário, 
procuram-se evidências empíricas para derrubá-la. 
Quando não se consegue demonstrar qualquer caso concreto capaz de 
falsear a hipótese, tem-se a sua corroboração, que não excede o nível 
do provisório. De acordo com Popper, a hipótese mostra-se válida, pois 
superou todos os testes, mas não definitivamente confirmada, já que a 
qualquer momento poderá surgir um fato que a invalide. (GIL, 
2006,p.30,31) 

 

O método hipotético dedutivo tem boa aceitação no campo das ciências naturais, 

e de forma mais restrita nas ciências sociais, pois nem sempre podem ser deduzidas as 

conseqüências observadas nas hipóteses. 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2001), o método hipotético-dedutivo inicia-se pela 

percepção de uma lacuna no conhecimento acerca da qual formula hipóteses e, pelo 

processo de inferência dedutiva testa a predição da ocorrência de fenômenos 

abrangidos pela hipótese. 

 

Método Dialético 

 

O sentido dialético é bastante antigo. Platão utilizou o dialético no sentido de arte 

do diálogo. Já na antiguidade o termo era utilizado para significar a lógica. 

 

Segundo Gil (2006), na concepção moderna a dialética está baseada em Hegel, 

que fundamentou a corrente filosófica segundo a lógica e a história da humanidade, que 

seguem uma trajetória dialética, nas quais as contradições se transcendem, mas dão 

origem a novas contradições que passam a requerer solução (natureza idealista que 

admite a hegemonia das idéias sobre a matéria). 

 

Essa concepção foi criticada por Karl Marx e Friedrich Engels (2003), que 

criaram o materialismo dialético admitindo a hegemonia da matéria em relação às 

idéias. 

 



 

 

65

O materialismo dialético pode ser entendido como um método de interpretação 

da realidade, que se fundamenta nos princípios da unidade dos opostos, quantidade e 

qualidade, negação da negação. 

 

A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da 

realidade, já que os fatos sociais devem ser considerados como parte de um todo, com 

influências políticas, econômicas e sociais. 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2001), o método dialético penetra o mundo dos 

fenômenos através de sua ação recíproca da contradição inerente ao fenômeno e da 

mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade. 

 

A postura dialética enfoca o problema da objetividade de maneira diversa do 

positivismo. 

 
�A dialética procura captar os fenômenos históricos, caracterizados pelo 
constante devir. Privilegia, pois, o lado conflituoso da realidade social. 
Assim, o relacionamento entre o pesquisador e pesquisado não se dá 
como mera observação do primeiro pelo segundo, mas ambos  
�acabam se identificando, sobretudo quando os objetos são sujeitos 
sociais também, o que permite desfazer a idéia de objeto que caberia 
somente em ciências naturais��. (DEMO, 2006 apud GIL, 2006, p.47) 
 
 

Método Fenomenológico   

 

Segundo Gil (2006), a fenomenologia ressalta a idéia de que o mundo é criado 

pela consciência, o que implica na importância do sujeito no processo da construção do 

conhecimento. 

 

Para a fenomenologia a realidade é entendida como o que emerge da 

intencionalidade da consciência voltada para o fenômeno, ou seja, é o compreendido, o 

interpretado, o comunicado. 
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Assim, a regra fundamental da fenomenologia �é avançar para as próprias 

coisas�, ou seja, aquilo que é visto (dado, fenômeno) diante da consciência. 

 

De acordo com Gil (2006), o método fenomenológico não explica mediante leis, 

nem deduz a partir de princípios, mas considera imediatamente o que está presente à 

consciência, o objeto. 

 

2. Quadro de Referência 
 

As teorias desempenham importante papel metodológico no processo de 

pesquisa das ciências sociais. 

 

Segundo Gil (2006), as teorias desenvolvidas no âmbito das ciências sociais 

podem ser chamadas de �Teoria de médio alcance�, já que desempenham papel 

limitado no campo da investigação científica. 

 

Por outro lado, existem teorias reconhecidas como �grandes teorias que 

ambicionavam constituírem como quadros de referência�, subordinando outras teorias, 

sugerindo normas de procedimento científico. 

 

Esses quadros de referência são também reconhecidos como métodos, caso do 

funcionalismo, estruturalismo, compreensão, materialismo histórico e da 

etnometodologia. 
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2.1. Funcionalismo 
 

Corrente das ciências humanas que enfatiza as relações e o ajustamento entre 

os diversos componentes de uma cultura ou sociedade. 

 

Para Bronislaw Malinowski (apud Gil 2006), o homem tem necessidade contínua 

devido a sua composição biológica e psíquica, essas necessidades deverão ser 

satisfeitas através de formações sociais. Portanto, o enfoque funcionalista admite que 

toda atividade social e cultural é funcional ou desempenha funções, e é indispensável. 

 

2.2. Estruturalismo 
 

Corrente de pensamento que recorre à noção de estrutura para explicar a 

realidade em todos os níveis. A estrutura é constituída da interdependência entre o todo 

e as partes, de tal forma que as alterações que ocorrem num dos elementos 

constituintes, implica na modificação dos outros elementos e do próprio conjunto como 

um todo. 

 

A investigação estruturalista implica em estudar os fatos em si mesmos e em 

relação ao conjunto. 

 
Com o estruturalismo parte-se da investigação de um fenômeno 
concreto, atingindo o nível do abstrato pela representação de um 
modelo representativo do objeto de estudo para, finalmente, retornar ao 
concreto com uma realidade estruturada. (GIL, 2006, p.38) 
 
 

2.3. Compreensão 
 

Marx Weber (apud Gil, 2006) fundamentou este quadro de referência salientando 

a importância para que os cientistas sociais aprendam o mundo social, sem eliminar a 

integridade subjetiva dos atores que atribuem significado. 
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O procedimento que se chama compreensão envolve uma reconstrução no 

sentido original da ação e o reconhecimento da parcialidade da visão do observador. A 

compreensão refere-se ao sentido visado subjetivamente por atores, no curso de uma 

atividade concreta. 

 

2.4. Materialismo Histórico 
 

Segundo Gil (2006), fundamenta-se no método dialético materialista baseado em 

Marx e Engels, que o modo de produção da vida material é que determina o processo 

social, político e espiritual. 

 

�Para o materialismo histórico, a produção e o intercâmbio de seus produtos 

constituem a base de toda ordem social�. (GIL, 2006, p.40) 

 

Percebe-se que quando um pesquisador adota o quadro de referência do 

materialismo histórico, passa a enfatizar a dimensão histórica dos processos sociais. 

 

2.5. Etnometodologia 
 

De acordo com Gil (2006), é a corrente de pensamento que analisa os 

procedimentos que os indivíduos utilizam para levar a termo as diferentes operações 

que realizam em sua vida cotidiana, tais como, comunicar-se, tomar decisões e 

raciocinar. 

  

A etnometodologia mostra influências da fenomenologia, pois analisa as crenças, 

comportamentos de senso comum como os constituintes necessários de todo 

comportamento social organizado. 
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3. Esquema Paradigmático � Na Visão de Gamboa (2006) 
 

A construção de conhecimentos é um processo complexo que articula diversos 

elementos inclusive, pressupostos epistemológicos e filosóficos. Os pressupostos 

podem ser organizados em diferentes níveis, iniciando-se basicamente pela lógica 

reconstituída entre a pergunta e a resposta.  

 

O ponto de partida de todo processo de pesquisa está na elaboração da 

pergunta. Na elaboração da resposta se integram diversos níveis de complexidade que 

são assim identificados: 

 
� a) Nível técnico. Refere-se aos instrumentos e passos operacionais 
com que são coletados e sistematizados os registros, os documentos e 
as informações sobre o real; b) Nível metodológico que se refere às 
maneiras como são organizados os processos do conhecimento; c) 
Nível teórico que se refere, aos referenciais explicativos ou 
compreensivos utilizados na abordagem dos fenômenos 
estudados.[...].d) Pressupostos epistemológicos. Refere-se às 
concepções de causalidade, de ciência e critérios de validação dos 
requisitos da prova científica; e) Pressupostos gnosiológicos. Refere-se 
às maneiras de abstrair, generalizar, conceituar, classificar, formalizar 
ou, em termos gerais, às maneiras de conceber o objeto e de relacioná-
lo com o sujeito no processo cognitivo; f) Pressupostos ontológicos. 
Fazem referência a categorias gerais que abrangem, dentre outras, as 
concepções de homem, de sociedade, de história e de realidade 
(espaço, tempo, movimento), isto é, categorias que exprimem a 
cosmovisão que o pesquisador, o grupo de pesquisa ou comunidade 
científica tecem no momento de realizar o processo de formular 
perguntas e procurar respostas para os problemas ou fenômenos 
abordados�. (GAMBOA 2006) 

 

Busca-se através de Gamboa (2006), o �esquema paradigmático� para explicar 

os elementos anteriormente indicados que busca recuperar a lógica essencial da 

pesquisa científica. 
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Quadro 4 � Esquema Paradigmático 

A LÓGICA RECONSTITUÍDA 

Relação Dialética entre Pergunta (P) e Resposta (R)  P  !"  R  
 

1. A CONSTRUÇÃO DA PERGUNTA 
Mundo da Necessidade "Problema " Indagações múltiplas" Quadro de questões " 

Pergunta 

 
2.  A CONSTRUÇÃO DA RESPOSTA 
Nível Técnico     

Técnicas de coleta, organização sistematização e  tratamento 

 
Dados e Informações 
        

Nível Metodológico  

Abordagem e processos da pesquisa: Formas de aproximação ao 

objeto  (delimitação do todo, sua relação com as partes) e     

(des) consideração dos contextos. 

      
Nível Teórico      

Fenômenos Privilegiados, Núcleo Conceitual Básico, Autores e 

Clássicos Cultivados, Pretensões Críticas, Tipo de Mudança 

Proposta 

  

Nível Epistemológico   

Concepção de Causalidade, de Validação da Prova Científica  

 
Ciência (Critérios de cientificidade) 
      
Pressupostos Gnosiológicos 
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Maneiras de Abstrair, Generalizar, Conceituar, Classificar e Formalizar, 
Maneiras de relacionar o sujeito e o objeto 

Critérios de Construção do Objeto Científico 

                                                       

Pressupostos Ontológicos 

Categorias abrangentes e complexas  

Concepção  de Homem, de Educação e Sociedade 

 

CONCEPÇÕES DE REALIDADE 

(Concepções de espaço, tempo e movimento) 

(C O S M O V I S Ã O) 
Fonte: Gamboa, Silvio Sanches. Pesquisa em Educação: Métodos e Epistemologia. Campinas, 2006. 

 

4. Pesquisa Científica  
 

Segundo Gil (2006), o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas 

para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. 

 

A pesquisa social é o processo que se utilizando a metodologia científica, 

permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social, envolvendo 

todos os aspectos relativos ao homem em seus múltiplos relacionamentos com outros 

homens e instituições sociais. 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (2001, p.43) �A pesquisa pode ser 

considerada um procedimento formal com método de pensamento reflexivo, que requer 

um tratamento científico e se constitui num caminho para se conhecer a realidade ou 

para descobrir as verdades parciais�. 

 

Existem várias classificações sobre os tipos de pesquisa. 
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Para efeitos desta dissertação vamos adotar a classificação de Gil (2006): 

exploratória, descritiva, explicativa. 

 

4.1. Pesquisa Exploratória 
 

Tem por finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo 

em vista, a formulação de problemas precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores.  Esse tipo de pesquisa é realizado quando o tema escolhido é pouco 

explorado, e torna-se difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

Normalmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 

padronizadas, narrativa oral, e estudos de caso. 

 

4.2. Pesquisa Descritiva  
 

Descreve as características de determinada população ou fenômeno, ou 

estabelece relações entre essas variáveis. A característica mais significativa da 

pesquisa descritiva está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados. 

Procura-se observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem 

manipulá-los. 

 

4.3. Pesquisa Explicativa 
 

Tem por finalidade identificar os fatores que determinam ou que contribuem para 

a ocorrência dos fenômenos. 

 

Segundo Gil (2006), este tipo de pesquisa é o que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, porque explica a razão e o porquê das coisas. Nas ciências 

naturais, a pesquisa explicativa vale-se quase que exclusivamente do método 

experimental, nas ciências sociais prevalece o método observacional. 
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4.4. Delineamento da Pesquisa 
 

O delineamento da pesquisa surge da necessidade de confrontar a visão teórica 

do problema, com os dados da realidade (contraste entre teoria e os fatos reais). 

 
O elemento mais importante para a identificação de um delineamento é 
o procedimento adotado para a coleta de dados. Assim, podem ser 
definidos dois grandes grupos de delineamentos: aqueles que se valem 
das chamadas fontes de �papel� e aqueles cujos dados são fornecidos 
por pessoas. No primeiro grupo estão a pesquisa bibliográfica e a 
pesquisa documental. No segundo estão a pesquisa experimental, a 
pesquisa ex-post-facto, o levantamento, o estudo de campo e o estudo 
de caso. (GIL, 2006, p.65) 

 

 

4.4.1. Pesquisa Bibliográfica 
 

Busca-se conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do 

passado sobre um determinado assunto. Desenvolve-se a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

 

A principal vantagem deste tipo de pesquisa é permitir ao pesquisador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquilo que se poderia 

pesquisar diretamente. 

 

Um risco da pesquisa bibliográfica é quando o pesquisador fundamenta a coleta 

de dados em fontes equivocadas. Portanto, cabe ao pesquisador assegurar as 

condições de obtenção de dados e analisá-los com profundidade. 

 

4.4.2. Pesquisa Documental  
 

Assemelha-se a pesquisa bibliográfica com a única diferença em que a pesquisa 

documental utiliza-se de materiais que ainda não receberam tratamento analítico ou 

que ainda podem ser reelaborados  em conformidade com os objetivos da pesquisa. 
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4.4.3. Pesquisa Experimental 
 

Consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que sejam 

capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos com 

que a variável produz no objeto. Busca explicar de que modo, ou quais as causas que 

determinado fenômeno é produzido através de situações controladas, manipula-se 

variáveis relacionadas com o objeto de estudo. 

 

A pesquisa experimental pode ser classificada em genuinamente experimental, 

pré-experimental e quase experimental. 

 

4.4.4. Pesquisa Ex-Pós-Facto 
 

Consiste numa investigação sistemática e empírica na qual o pesquisador não 

tem controle direto sobre as variáveis independentes (porque já ocorreram suas 

manifestações ou porque são intrinsecamente não manipuláveis). 

 

Segundo Gil (2006), o que se faz necessariamente neste tipo de pesquisa é 

considerar outras variáveis possivelmente relevantes e controlá-las estatisticamente, 

sobretudo por meio de análise multivariada. 

 

4.4.5. Levantamento (Surveys) 
 

Caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 

deseja conhecer. É realizado na maioria dos levantamentos estatísticos com uma 

amostra significativa de todo o universo, as conclusões obtidas a partir desta amostra 

são projetadas para a totalidade do universo, levando-se em conta a margem de erro. 

 
4.4.6. Estudo de Campo 

 

Assemelha-se com a pesquisa de levantamento. 
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A distinção ocorre em virtude que o estudo de campo procura no 

aprofundamento da questão proposta, enquanto que o levantamento busca ser 

representativo de um universo definido, fornecendo resultados caracterizados pela 

precisão estatística. 

 

O estudo de campo tende a utilizar mais a técnica da observação do que a 

interrogação, e também é focado num grupo ou comunidade de uma estrutura social. 

 

4.4.7. Estudo de Caso 
 

Caracteriza-se pelo estudo profundo de objetos, de maneira a permitir 

conhecimento mais amplo e detalhado. Existe certa preocupação da comunidade 

científica em relação á utilização do estudo de caso devido a falta de rigor 

metodológico, dificuldades de generalização e tempo requerido para desenvolvimento 

da pesquisa. 

 

Encontram-se também os métodos de pesquisa classificados em qualitativos e 

quantitativos. 

 

Segundo Monteiro (2005, apud Burrel 1999), os métodos quantitativos herdados 

do paradigma �Comtiano� caracterizam-se pela utilização de um virtuosismo matemático 

fundamentado nos métodos indutivo-estatístico e hipotético dedutivo. 

 

Para Monteiro (2005, apud Haguette e Godoy, apud Martins 1994) os métodos 

qualitativos têm raízes no materialismo dialético, buscando compreender fenômenos 

sociais na sua plenitude fenomenológica e subjetiva. Esta abordagem busca nos 

significados a construção do conhecimento pela interação do pesquisador com o objeto, 

possibilitando assim a compreensão dos fenômenos. 

 

Na visão de Cherobim; Martins; Silveira (2003), a escolha da abordagem metodológica 

de uma pesquisa pode ser facilitada se o problema for contextualizado conforme quadro  

5  a seguir : 
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Quadro � 5  Escolha da Abordagem Metodológica 
PRESSUPOSTO QUESTÃO QUANTITATIVA QUALITATIVA 

Ontológico Qual a natureza da 
realidade? 

Objetiva, 
independente do 
pesquisador. 

Subjetiva e múltipla, 
conforme visto pelos 
participantes do 
estudo. 

Epistemológico Qual a relação do 
pesquisador com o 
que é pesquisado? 

O pesquisador é 
independente do que 
é pesquisado. 

O pesquisador 
interage com o que é 
pesquisado. 
 

Axiológico Qual o papel dos 
valores? 

Livre de valores e 
sem desvios. 

Baseada em valores 
e com vieses. 
 

Retórico Qual é a linguagem 
da pesquisa? 

Formal, baseada em 
definições fixas, 
tratamento 
impessoal, uso de 
termos quantitativos 
aceitos. 
 

Informal, envolvendo 
decisões, tratamento 
pessoal, termos 
qualitativos aceitos. 

Metodológicos Qual é o processo de 
pesquisa? 

Dedutivo, causa e 
efeito, desenho 
estatístico, categorias 
isoladas antes do 
estudo, livre do 
contexto, 
generalizações 
conduzem a 
predição, explanação 
e compreensão. 
Acurável e confiável 
por meio de validade 
e confiabilidade. 

Processo indutivo. 
Simultaneidade na 
formatação dos 
fatores. Desenho 
emergente: as  
categorias são 
formuladas ao longo 
do processo de 
pesquisa. Influência 
do contexto. Modelos 
e teorias 
desenvolvidos para a 
compreensão. 
Acurável e confiável 
pela verificação. 
 

 
Fonte: extraído do artigo �Abordagem Metodológica Qualitativo-Quantitativa em Pesquisas na 
área de Administração� ENAMPAD 2003, autores: Ana Paula Mussi Szabo Cherobim, Gilberto 
de Andrade Martins, José Augusto Giesbrecht da Silveira; adaptado pelos autores do livro: 
CRESWELL, John. Research design: qualitative & quantitative aproaches. Thousand Oaks: 
Sage Publications,p.5,9, 1995. 
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CAPÍTULO VI � ESTUDO PARA A VERIFICAÇÃO DE TÉCNICAS DE PESQUISA 

MAIS ÚTEIS PARA O ENTENDIMENTO DA QUESTÃO DA ALIENAÇÃO NA 
SOCIEDADE CONTEMPORANEA 

  

Segundo Selltiz (1987), o método de pesquisa que for escolhido determinará o 

que o pesquisador verá, já que cada método percorre um caminho e revela diferentes 

relações. Os métodos de pesquisa fornecem várias maneiras de explorar o mundo 

social. Toda pesquisa requer a manipulação ou observação das variáveis (qualidades 

que o pesquisador deseja estudar e tirar conclusões a respeito). 

                

Após apresentar os métodos científicos de pesquisa, foca-se o delineamento da 

dissertação na pesquisa nas técnicas de levantamento (Surveys), pesquisa de 

observação do participante e pesquisa de história oral. 

 

Destaca-se que cada técnica será utilizada para exploração de uma situação, 

bem como mais apropriado para responder a tipos diferentes de questão. 

 

1. Pesquisa de Levantamento (Surveys) 
 

Planejada para responder questões sobre relações incluindo as de causa e de 

efeito, porém são mais apropriadas para responder questões sobre fatos e descrições. 

 
�Para realizar pesquisas de levantamento, coletam-se dados de toda ou 
parte de uma população, a fim de avaliar a incidência relativa, 
distribuição e inter-relações de fenômenos que ocorrem naturalmente�. 
(KERLINGER,1964 apud SELLTIZ,1987, p.49). 

 

No delineamento deste tipo de pesquisa, os investigadores preocupam-se em 

verificar se as amostras de seu estudo são representativas das populações para as 

quais eles desejam generalizar, e se mediram precisamente as características que 

pretendem relatar. 
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A pesquisa de levantamento tem força no potencial de obtenção de validação 

externa. O poder da pesquisa de levantamento está em responder questões de fato e 

em determinar a distribuição das características de populações (questões de validade 

interna não são colocadas). 

 

Para aumentar a validade externa, o investigador pode utilizar o plano de 

amostragem probabilística, quando da aplicação das sessões de coleta de dados 

(entrevistas). Neste tipo de pesquisa não há inferências causais. 

 

Pode-se ampliar os objetivos da pesquisa de levantamento, quando o 

pesquisador inclui interpretação e análise causal de correlações e nesta amplitude 

destaca-se a importância da validade interna. 

 

2. Observação Participante 
 

É utilizada para estudar a organização social em situações que vão desde 

pequenos grupos até grandes instituições, permitindo o aprendizado e funcionamento 

dos grupos. 

 

Estuda fenômenos que ocorrem naturalmente. Os observadores participantes 

não manipulam tratamentos, nem distribuem pessoas aleatoriamente por situações. Os 

dados são geralmente qualitativos e são registrados como notas de campo escritas 

(memória). Os observadores participantes se inserem na situação da pesquisa e na 

vida das pessoas que estudam. 

 

Para chegar a conclusões que permaneçam verdadeiras para todas as 

observações, os participantes geram e revisam suas hipóteses à medida que coletam 

os dados e os analisam. 
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3. História Oral 
 

Segundo Ischikawa; Santos (2003), a História Oral tem condições de recuperar a 

visão das pessoas comuns dentro das empresas � os trabalhadores, os operários � 

trazendo à tona as �memórias subterrâneas� de grupos excluídos do processo decisório 

que, de outra forma, não poderiam ser levadas em conta nem fazer parte da história. 

 

Trata-se de um estudo sobre pessoas (atores) e sua experiência quanto a 

alienação no trabalho, considerando dois momentos de vida da pessoa: 

 

1) A percepção da pessoa quanto à alienação no trabalho, enquanto trabalhava 

como empregado; 

 

2) A percepção da pessoa quanto à alienação no trabalho, enquanto dona do 

próprio negócio. 

 

Para a história oral, as versões individuais sobre cada fenômeno têm maior 

relevância, apenas se justifica em razão da soma de argumentos que caracteriza a 

experiência em conjunto. Portanto, deve-se atentar ao critério de seleção dos 

entrevistados, considerando mecanismos operacionais baseados em conceitos e ao 

número de entrevistas, devendo limitar-se ao ponto em que as experiências se repitam.  

 

A história oral busca reinserir o indivíduo no contexto, pois os estudos históricos 

baseiam-se em estatísticas de produção, resultados econômicos, desprezando o 

aspecto social. Assim, o estudo das identidades busca resgatar o caráter humano da 

sociedade, sendo este o objetivo da história oral. 

 

Segundo Meihy (2005), a história oral é um conjunto de procedimentos que se 

inicia com a elaboração de um projeto e que continua com a definição de um grupo de 

pessoas (ou colônia) a serem entrevistadas. 

 

Na narrativa de história oral podemos observar três tempos: 
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a) tempo antigo: quando as falas fogem da lógica comum da seqüência 

cronológica dos fatos; 

 

b) tempo de mudanças essenciais: quando descreve acontecimentos centrais e 

determinantes; 

 

c) tempo de narrativa: momento de captação do depoimento 

 

A gravação é o tempo de materialização do processo inicial, necessitando estar 

declarado no projeto a intenção e a forma de acesso público.  

 

A confecção do documento deve estabelecer o tipo de transcrição: deverá ser 

realizada uma transcrição literal de todas as palavras da entrevista para o texto, ou a 

entrevista será trabalhada para posterior apresentação. 

  
Todo trabalho de história oral traduz uma vontade de esclarecimento de 
situações. É nesse sentido que a narrativa se faz importante como parte 
de um diálogo em que o sujeito é o depoente e não o entrevistador. 
(MEIHY, 2005, p.132) 

 

A história oral pode ser explicada em uma relação tridimensional entre narrador 

pesquisado e público consumidor de resultado. 

 

Conforme Lakatos e Marconi (2001, p.107) �a história de vida oral tenta obter 

dados relativos à �experiência íntima� de alguém que tenha significado importante para 

o conhecimento do objeto em estudo�.  

 

Busca-se através da História Oral enriquecer as pesquisas ciêntificas, pois 

percebe-se que nos últimos anos a História Oral que tradicionalmente é utilizada pelos 

antropólogos e sociólogos, vem ganhando espaço em outras áreas do conhecimento 

como a psicologia, a educação e a administração. 
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De acordo com Meihy (2005), existem três possibilidades para explicar a 

fundamentação documental da história oral: 

 
a) Quando não existem documentos; 

b) Quando existem versões diferentes da história oficial, e 

c) Quando se elabora uma �outra história�. 

 

Por outro lado, encontra-se uma discussão sobre o caráter científico (ou não), da 

história oral que questiona:  

 

a) A tendenciosidade, imprecisão e variáveis do documento elaborado a partir de 

relatos orais; 

 

b) A interferência no texto decorrentes da transferência do estágio oral para o 

escrito. 
 
Não há como negar o caráter positivo, politicamente correto, da história 
oral, que promove a subjetividade humana, a inclusão social e a 
reavaliação de pressupostos  muitas vezes legitimados por repetições 
historiográficas feitas �sobre� as minorias, mas que quase nunca levam 
em conta a participação mínima dos sujeitos analisados. (MEIHY, 2005, 
pg. 41) 
 

 

Segundo Meihy (2005), toda narrativa é sempre construção, elaboração, seleção 

de fatos e impressões; portanto a narrativa para a história oral é uma versão dos fatos e 

não os fatos em si, além de conter o teor nostálgico do narrador que faz parte do seu 

comportamento social. 

 

�A história oral se apresenta como forma de captação de experiências de 

pessoas dispostas a falar sobre aspectos da sua vida � quanto mais elas contarem a 

seu modo, mais eficiente será seu depoimento�. (MEIHY, 2005, p.57) 

 

A história oral pode ser feita a partir de:  
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a) uma pessoa; 

b) um grupo definido de pessoas; 

c) um conjunto grande de entrevistados. 

 

Para qualquer um dos grupos escolhidos devemos considerar: 

 

a) O que significa a existência de uma entrevista apenas? 

b) Quais os critérios de seleção de alguns depoimentos? 

c) Como os depoimentos se comunicariam com uma experiência coletiva?  

 

3.1. História da História Oral 
 
A história oral nasceu vinculada à necessidade do registro de 
experiências que tinham repercussão pública. Os efeitos e a aceitação 
coletiva dessas narrativas determinaram seu sucesso independentemente 
do registro oficial. Isso equivalia a uma noção de cidadania. (MEIHY, 
2005, p.92) 
 

 

No início as entrevistas eram realizadas com pessoas de destaque, heróis e 

grandes figuras; depois, com o avanço tecnológico e a necessidade de se captar 

experiências vividas por combatentes da Segunda Guerra Mundial, seus familiares e 

vítimas, as entrevistas passaram a dar prioridade a grupos menos favorecidos. Hoje 

podemos dizer que não há história oral sem interesse da coletividade. 

  

Podemos dizer que a história oral  possui um caráter diferenciado, chamando 

atenção para os fatos locais de interesses coletivos, valorizando o indivíduo e alterando 

a forma de viver socialmente. Como conseqüência deste processo observou-se a 

melhoria da auto-estima das comunidades, que passaram a se ver também como parte 

da história.  

 
Sempre que se fala de história oral é importante lembrar que há uma 
discussão teórica e historiográfica sobre o sentido da oralidade que 
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interfere na qualificação do elemento essencial desta matéria: a palavra 
dita e gravada e o tratamento de sua conversão para a escrita. (MEIHY, 
2005, p.97) 
 
 

 
 

3.2.  História Oral no Brasil 
 

Segundo Meihy (2005), a história oral no Brasil demorou a se desenvolver em 

função de dois fatores: 

 

a) a falta de instituições não acadêmicas que tivessem interesse em desenvolver 

projetos que registrassem a história local e tradições populares; 

 

b) a inexistência de laços universitários com os localismos e com a cultura 

popular;  

 

Durante o desdobramento do golpe militar de 1964 foram proibidos projetos e 

registros de experiências, opiniões ou depoimentos. Porém, essa repressão favoreceu 

o aparecimento da história oral que passou a ser instrumento alternativo para o 

fortalecimento da democracia, servindo como via de acesso a depoimentos que 

ajudaram a compreender aquele período da história.  

 
Vale, pois, dizer que a história oral tem dupla função política, pois se 
compromete tanto com a democracia � que é condição para sua 
realização � como com o direito de saber � que permite veicular 
opiniões variadas sobre temas do presente. (MEIHY, 2005, p.100) 

 

Alguns museus e arquivos têm proposto o intercâmbio entre as universidades e 

às necessidades regionais, a fim de registrar realidades específicas, que em geral, são 

vistas de uma forma mais abrangente. Pode-se dizer que a história oral modificou as 

tendências de massificação, passando à inclusão dos menos favorecidos nas reflexões 

sociais. 
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Três entraves pesam sobre a história oral brasileira: o fato de ter 
nascido exilada; o de ater-se, em muitos casos, a um colonialismo 
dependentista; e, sobretudo o de fechar-se no meio acadêmico, à 
inclusão de outros setores capazes de produzir conhecimento. (MEIHY, 
2005, p.103) 

 

O primeiro trabalho de história oral no Brasil, publicado em 1976, de autoria de 

Pedro Celso Cavalcanti e Jovelino Ramos, revelava o drama de pessoas exiladas 

durante o período da ditadura militar.  

 

3.3.  História Oral de Vida 
 

A História oral de vida representa a narrativa do conjunto da experiência de vida 

de uma pessoa. 

 

É o retrato oficial do depoente, pois não se busca a verdade, mas sim a versão 

sobre a moral existencial, para que através dessas histórias possa-se entender a 

sociedade em seus aspectos íntimos e pessoais. 

 

O sujeito primordial dessa espécie de história oral é o colaborador, que 
tem maior liberdade para dissertar, o mais livremente possível, sobre 
sua experiência pessoal. Nesse caso, deve ser dado ao depoente 
espaço para que sua história seja encadeada segundo sua vontade e 
suas condições. (MEIHY, 2005, p.148) 

 

Uma história de vida deve analisar alguns aspectos gerais do comportamento 

social dos colaboradores, bem como questões como vida social, cultura, situação 

econômica, política e religião. 

 

3.4. História Oral Temática 
 

A história oral temática é utilizada em apresentações de trabalhos analíticos, pois 

partindo de um assunto específico e previamente definido, se compromete em 

esclarecer a opinião do entrevistador sobre algum evento definido. 

 



 

 

85

Pretende-se, mesmo considerando que ela é narrativa de uma versão 
do fato, que a história oral temática busque a verdade de que 
presenciou um acontecimento, ou que pelo menos dele tenha alguma 
versão que seja discutível ou contestatória. (MEIHY, 1996, p.163)  
 

 

 

 

 Apresenta-se a seguir um quadro comparativo com as três técnicas de pesquisa: 

 

Quadro 6 � Comparação entre Técnicas de Pesquisa 
 História Oral Survey Observação 

Participante 

Paradigma 

 

Fenomenológico Funcionalismo Antropo-sociológico 

Nr. de amostras 

 

 

Pequeno 

Não aleatório 

Maior 

Pode ser aleatório 

Ainda maior, pois é 

feito na comunidade 

Contexto Mais amplo Simplificado Amplo 

Conteúdo 

 

Amplo Limitado Disperso 

Tempo de pesquisa 

 

Menor Pequeno Maior 

Fonte: Elaborado pelo autor em conjunto com a Prof. Dra. Marly Cavalcanti, disciplina �Humanização e 

Sustentabilidade da Gestão�, (maio/2006) 

 

 

Como é necessário interpretar qual o grau de alienação a que está submetido o 

trabalhador, utiliza-se a técnica  da história oral temática , para nos dar conta à relação 

instituinte - instituído, e desvelar a alienação pela interpretação que o sujeito dá aos 

eventos vividos por ele. 
 

Busca-se assim, enriquecer a pesquisa de dissertação sobre �a alienação do 

homem no trabalho�, registrar a situação para abrir ângulos de compreensão da 

sociedade e buscar a realidade de uma pessoa que vivenciou esse acontecimento. 
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Para justificar essa decisão, apresenta-se a seguir a lógica do método científico 

para a presente pesquisa. 

 

 

 
 

Figura 2 � Lógica do Método Científico 
Fonte: Aula ministrada pela Profa. Marly Cavalcanty � Humanização e Sustentabilidade da 
Gestão 
 

1. Pesquisa Survey � é empírica, reducionista, não é a mais indicada para a análise da 

alienação. 

2. Pesquisa de observação participante pode ser nominalista, onde os conceitos estão   

relativizados. 

3. História Oral - O mundo do trabalho (objeto) x trabalhador (sujeito). 

 

 

1. Objeto 
Pesquisa Survey 

   2. Sujeito 
Pesquisa de observação participante 
Antropo-sociológico 
 

3. Sujeito + Objeto

História Oral 
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CAPÍTULO VII � ESTUDO DE CAMPO - HISTÓRIA ORAL TEMÁTICA  
 

 Para garantir o rigor científico, apresenta-se a seguir a forma como foi efetuada  a 

pesquisa oral temática. 

 

 Esta pesquisa foi submetida e  aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da  

Universidade Metodista de São Paulo � UMESP, conforme parecer consubstanciado 

protocolo número 157786. 

 

 Através de um contato com a incubadora de Empresas IESBEC localizada em 

São Bernardo do Campo, foram indicadas cinco pessoas que trabalhavam como 

empregados e atualmente tem o seu próprio negócio. Apresentou-se, previamente 

através de uma carta-convite os objetivos da pesquisa aos participantes e o local da 

entrevista foi acordado conforme a indicação dos participantes. 

 

A coleta do material das entrevistas foi efetuada através de gravação dos 

depoimentos e houve uma preparação no momento da entrevista para que o participante 

pudesse retratar da melhor forma possível a sua experiência.  Em média cada entrevista 

durou aproximadamente duas horas. Ficou estabelecido com cada participante que a 

sua identidade não seria revelada, bem como o nome das empresas que os mesmos 

citaram durante as entrevistas. Ficou combinado também que a historia oral temática 

seria transcrita e publicada fielmente conforme a gravação, sem a preocupação de 

correções de linguagem. Ao término da transcrição das entrevistas, foi enviado via e-

mail para cada participante o material para sua aprovação prévia à publicação do 

trabalho. 

  

Desta forma, assegurou-se que o material apresentado, respeite os princípios 

éticos que são requeridos  num trabalho científico. 
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Apresenta-se a seguir a transcrição da História Oral Temática das pessoas que 

contribuíram para essa pesquisa: 

 

Clovis, 45 anos, Formado em Tecnologia Mecânica. 

 

Comecei a trabalhar muito cedo, com quatorze anos, segui carreira tradicional, 

comecei como Office-boy enquanto estudava, parei após o colégio para organizar a 

vida, voltei a estudar após muitos anos para fazer a faculdade. 

Trabalhei dos quatorze aos trinta e quatro anos como empregado, empreendendo 

algumas coisas entre um emprego e outro. 

 

Em 1996 resolvi sair do meu emprego e empreender. Sou um empresário que 

atuei a maior parte no comércio, os produtos alimentícios nestas máquinas de 

conveniência, e hoje já estou transferindo minha empresa para indústria e estou 

terceirizando a parte comercial. Hoje o nosso foco é produzir estes equipamentos de 

distribuição de Epi�s (Equipamento de Proteção Individual). 

 

Eu não tenho funcionários no momento, mas cheguei a ter seis funcionários, mas 

existem muitas obrigações para o patrão, e poucas para os funcionários, o que reduz 

muito o nível de responsabilidade individual da pessoa enquanto funcionário, tudo é o 

patrão que responde, tudo é o patrão que tem que fazer, e não há contra-partida. O 

retorno que você espera é um trabalho sendo executado corretamente, mas as pessoas 

não entendem isto claramente. Elas assinam um contrato de trabalho (que é uma coisa 

séria), mas por uma questão cultural e até favorecido pela legislação. As pessoas não 

se preocupam tanto com a parte delas com relação à este contrato, elas querem se 

beneficiar das situações em que o patrão fica ( pelo menos é como eu me sinto) 

encostado na parede e eles dão as cartas do jeito que eles querem e você não pode 

fazer absolutamente nada, você fica preso a determinadas condições. 

 

Algumas coisas se justificam, talvez isso dê uma longa estória, salários baixos, 

problemas de educação, problema de poder aquisitivo, problema cultural do Brasil. 
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Mas enfim, hoje não tenho funcionários e pretendo seguir mais ou menos este 

formato, estou fazendo uma experiência de terceirização que de fato não é uma 

terceirização tradicional, eu não posso operar minha empresa comercial, porque hoje 

sou uma indústria. Eu passo toda tecnologia, experiência e equipamentos para essa 

pessoa e, ela me paga um valor fixo por mês (um valor baixo que viabilize o negócio 

para ela) e que tenha uma contra-partida pra mim como investidor desses 

equipamentos. 

 

Eu sou gestor do negócio, num nível mais acima eu faço novos investimentos, 

faço os contratos com os tomadores de serviço, e essa empresa que vai prestar serviço 

pra mim, na verdade eu não tenho um contrato de prestação de serviço, ele vai locar os 

meus equipamentos dentro de determinadas condições e vai operar as máquinas de 

conveniência, vender os alimentos (comercializar). E o meu trabalho vai ser comprar os 

equipamentos e ter uma margem de lucro através da locação. 

 

Eu tive oportunidade de viajar e conhecer os Estados Unidos (passei lá quarenta 

dias), e percebi que o trabalho para os americanos não é uma obrigação, o trabalho 

para eles é um dever, o americano trabalha porque ele  tem senso comunitário, senso 

do social. O americano trabalha por ele evidentemente, pela comunidade e pela nação 

(eu sou pago para fazer isso, então eu tenho que fazer corretamente), só que tem um 

aspecto importantíssimo, o retorno financeiro. 

 

A base da cultura americana é anglo-saxônica, tem este sentido de organizar 

para poder sobreviver, pois viveram em situações de clima muito severo, o sentido de 

comunidade é diferente do nosso. Num país tropical, uma pessoa sem emprego 

vivendo na rua (talvez não aqui em São Paulo), mas em Manaus, onde trabalhei, por 

exemplo, é uma pessoa que vive bem, dorme embaixo de uma marquise, temperatura 

quente e  agradável, arranja alguma coisa para comer e vai levando a vida. Eu costumo 

dizer que a pobreza não é uma vergonha, talvez a vergonha seja a miséria, porque 

impõem uma condição de sobrevivência muito no limite do ser humano, você passa 

fome, passa frio, tem problemas de sujeira. 
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Só para concluir, nossa cultura tem origem nos portugueses. Os portugueses 

implantaram a idéia de que é vergonha trabalhar, os nobres queriam aproveitar o 

serviço fácil e farto dos escravos para se beneficiarem disso, então trabalhar era coisa 

de escravo e era uma coisa humilhante, e de certa forma eu acho que isso ficou até 

hoje, as pessoas querem �tá na boa�, a maioria pensa �trabalhar o dia inteiro�, no 

sentido de ser demais, cansativo (tem exceções). Temos o exemplo das propagandas 

de cerveja, que mostram mulheres bonitas e vida mansa (desfrutar). 

Acho que há um desequilíbrio profundo na relação econômica que você tem entre o 

trabalho e o lazer, realmente não dá para você, ganhando pouco, desfrutar, eu  por 

exemplo, estou a dez anos sem férias, aprendi a viver alguns pequenos momentos de 

lazer e pronto (é o que eu posso hoje). 

 

Nós temos um sério problema estrutural na nossa economia, as pessoas não 

estão em primeiro lugar, talvez até por este aspecto comportamental que elas tem. Nós 

temos uma crise muito grande de confiança, (eu vou pagar pouco porque este cara vai 

me servir pouco, ou vai me dar dor de cabeça). Eu acho que deveríamos ter os serviços 

públicos privatizados, porque as pessoas pagando teriam opção de escolha e condição 

de exigir, mas para isso a pessoa teria que ter poder aquisitivo.  

 

Eu acho que o meu trabalho é o melhor trabalho do mundo, mas não tenho 

prazer no meu trabalho, porque eu acho que deve haver as compensações. Eu sou 

uma pessoa que mede as coisas muito no sentido material, elas me dão segurança, eu 

não vivo sem um carro, porque para mim ele é tudo, não é luxo, mas se ele não 

estivesse na garagem a minha vida seria um inferno. 

 

Eu acho que o meu trabalho me dá liberdade, eu sempre tive um problema, 

quando era empregado, em cumprir a carga horária de trabalho. 

 

Comecei trabalhando como Office-boy com quatorze anos em São Bernardo do 

Campo, na empresa �M�, depois me tornei digitador, depois operador de computador, 

que na época era um conceito novo de CPD, (capacidade de processamento maior). 
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 Dentro do CPD eu fiz uma pequena carreira, comecei como operador, me tornei 

programador (linguagem COBOL, LOGOL) e depois saí e passei um tempo 

empreendendo, mas a falta de experiência foi fundamental para o negócio não ir para 

frente. Na época eu não tinha medo, tinham muitas empresas, o negócio era quase 

sempre informal. 

 

No período de um ano na empresa �M� (eu era uma pessoa que tinha muita 

dificuldade em amadurecer) eu fazia meu trabalho corretamente, mas era uma pessoa 

que não entendia o sentido do trabalho, porque eu não tinha nenhum tipo de retorno. 

Como eu conduzo a minha vida baseada em parâmetros bem materiais, o dinheiro que 

pode comprar alguma coisa, esse tipo de retorno ou não tinha porque eu ganhava muito 

pouco, e como era muito jovem, o trabalho não tinha sentido, não tinha noção, embora 

eu fazia o trabalho corretamente. 

 

Embora gostasse do trabalho, mas não sentia o comprometimento e não tinha 

informação e nem orientação. A liderança não fornecia qualquer respaldo para que 

pudesse me realizar no trabalho, e eu acho que isto acontece até hoje, não diria que 

fosse falta de liderança, as pessoas sabem se fazer reconhecer como líder, mas não 

aquele líder espetacular que todo mundo gosta, mas no sentido de orientação (a 

liderança tem que ser como um pai). Por exemplo, o rapaz que eu estou treinando fez 

dezoito anos há pouco tempo e eu procuro falar isto para ele, procuro agir um pouco 

como orientador (não como patrão, mas como sócio). 

 

Acho que na época faltaram valores, o líder deveria se preocupar em passar 

bons exemplos e criar uma perspectiva para que você possa seguir um caminho ou 

enxergá-lo. 

 

Eu tinha uma visão fragmentada do trabalho, acho que um pouco por 

incapacidade minha (talvez se tivesse sido orientado), mas um Office-boy não tinha 

peso dentro da organização para que alguém se interessasse por ele. 
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Fui programador, porque eu corri atrás, fiz cursos (por coincidência, o pai do 

menino que eu estou treinando, eu trabalhei com ele no CPD e era uma pessoa que me 

deu algumas orientações). Eu me sentia à vontade, eram outros tempos, ninguém se 

preocupava em perder o emprego, e se você perdesse o emprego no dia seguinte você 

saía e tinha uma vaga. 

 

Naquela época eu fazia o que a minha capacidade permitia, e era um pouco 

acima da média, nunca pensei se era só o que mandavam ou um pouco mais. Eu fazia 

porque gostava de fazer, como faço hoje, acho que devo fazer as minhas obrigações. 

 

Depois da empresa �M� eu fui para empresa �T� que foi a minha grande escola, 

entrei como digitador e lá fiz grandes amigos (era uma família). A empresa tinha um 

sentido de família, todo mundo se ajudava, amizade. Tinha uma certa liberdade que 

beirava a irresponsabilidade. As pessoas confundem muito, liberdade com liberalidade, 

dentro do trabalho. Se uma empresa é democrática, ela te dá uma certa liberalidade 

para algumas coisas (consultar seus e-mails na Internet, pode ler uma notícia), mas se 

a pessoa não souber usar isso, às vezes passa um pouco da medida e lá nós 

passávamos, mas como éramos muito unidos, muita coisa se relevava. Havia muita 

brincadeira, piadas, falava de futebol, mas apesar disso o trabalho era levado a sério, 

havia momentos no mês que a carga de trabalho era muito pesada e todo mundo se 

empenhava. O chefe era muito amigo do funcionário (alguns nem pareciam chefe), 

andavam junto com você, nos encontrávamos muito fora do trabalho, tínhamos tempo 

para isso, e talvez esse seja o elemento de ligação principal, você ter tempo para fazer 

as coisas. Hoje a pessoa trabalha e estuda e tem a família, quando muito num evento 

ou outro as pessoas se encontram pra confraternizar. 

 

Da empresa �T� fui trabalhar na empresa �B�, onde comecei como operador de 

computador, na empresa �T� era perfurador de cartão e na empresa �B� já trabalhava 

com terminais, nesta época o trabalho passou a ter sentido de obrigação. Trabalhei 

numa fase à noite, sozinho, mas nunca fiz cera, o trabalho fluía a noite inteira, e depois 

que saí, para fazer a mesma carga de trabalho foram necessários 3 pessoas. Essa 
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disposição para o trabalho vinha da minha juventude, porque sempre me achei uma 

pessoa letárgica, eu sou uma pessoa contemplativa, deveria ser hippie. 

 

Na empresa �S�, quando eu entrei como engenheiro de processos muita coisa 

ficava para ser desenvolvida em tempo de implantação na linha de montagem, nossa 

tarefa era criar um limite para esse tipo de perda, metodizar tudo e incorporar o que 

tivesse sido mal feito e fazer com que o produto saísse certo (o custo não era o mais 

certo). 

 

Não tinha rotina com relação a você fazer sempre o mesmo trabalho (cada dia 

era um dia). Havia a rotina de horário, almoçar no horário, sair no horário, mesmo que 

não tivesse o que fazer tinha que cumprir o horário, e eu nunca gostei disso, eu achava 

que se um dia eu não estivesse bem era lógico poder ir para casa, porque não faz 

sentido ficar lá dentro à disposição só com relação a obrigação contratual que você tem 

com a empresa. Eu sempre pleiteava o que existe hoje, o banco de horas, mas o 

sistema não permitia, algumas pessoas davam risada. Tinham dias em que eu não 

estava legal, não estava doente, mas não me sentia à vontade, integrado ao ambiente, 

e não me sentia alinhado. 

 

Eu acho que faz sentido se você está lá, sua presença é útil (a sua percepção de 

se sentir útil, o retorno econômico é uma forma de se sentir útil), e também se você 

chega na empresa e as pessoas vão até você para pedir uma informação, ou para 

solicitar ajuda para resolver um problema, é uma forma de você se sentir útil. 

 

A rotina de sempre fazer a mesma coisa todo dia (padronizado) era difícil, era um 

peso, fazia com que eu chegasse na escola totalmente exaurido, tinham dias em que 

nem conseguia entrar na aula. Na fábrica não podia ficar se não estivesse fazendo hora 

extra, então eu ia direto para a faculdade - Engenharia de Produção. O que era 

cansativo não era a quantidade de trabalho, mas a rotina obrigatória do dia-a-dia que 

exauria a energia, isso de certa forma me desmontava (sinto que desmotivar é uma 

palavra muito negativa, forte), eu acho que era uma vítima da incompatibilidade entre a 
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minha forma de ser (tenho dificuldade em dominar a minha maneira de ser), parece que 

é uma coisa que vem de dentro e eu não consigo controlar. Sentia uma espécie de 

depressão e não desmotivação, que cheguei até ir ao médico, eu me alimentava direito, 

fazia atividade física regular dentro da fábrica (tinha o clube com piscina, ao lado da 

fábrica). Apesar de tudo isso, não era feliz no trabalho pela obrigatoriedade da rotina, 

sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas coisas para fazer. Hoje existem 

alguns recursos como job-rotation que ajudam. 

 

Eu diria pra você que a minha fase na empresa �S� foi muito boa, assim como na 

empresa �T�, se houvesse um meio-termo entre as duas talvez eu tivesse encontrado 

um sentido de felicidade. 

 

Eu acho que as pessoas deveriam ter uma condição econômica que com o 

tempo pudessem parar de trabalhar, uma coisa que me atraia no fato de ser ou não um 

empreendedor era a condição de não ter teto, se a empresa crescer bastante e eu tiver 

um produto que possa ser exportado e comece a me relacionar com outros países, 

outras culturas, seria muito legal poder viajar a negócio, é uma viagem que dá prazer, 

vai trabalhar, mas também vai conhecer coisas novas. 

 

Quando falo não ter teto é no sentido de conquistas econômicas, porque como 

empregado o salário é aquele todo mês e ele vai se adaptar para viver daquilo naquele 

ritmo durante anos, enquanto que, como empresário, você pode fazer um bom negócio 

e como empregado você levaria anos para ganhar. 

 

Como empresário você tem um outro ritmo de rotina, porque se relaciona com 

um número maior de pessoas, isso traz uma satisfação, principalmente se você tem 

oportunidade de manter negócios com empresas grandes, é outra condição econômica, 

você é puxado para cima. 

 

Essa visão de oportunidade que me motivou a abrir o negócio. Eu achava que 

sendo empresário teria essa liberdade de escolha do caminho, e o que reprime talvez 
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seja o tipo de caminho para ter o retorno econômico que você quer, porque o que move 

qualquer pessoa é o dinheiro, pois vivemos numa sociedade capitalista, principalmente 

numa cidade como São Paulo. 

 

Olhando para trás na minha vida como empregado, eu mudaria muita coisa, mas 

acho que o que mais faltou para mim foi fixar objetivos, hoje eu estou obrigado a fazer 

planejamento para sobreviver, para estar na incubadora tenho que ter um plano de 

negócio, para ter um parceiro que dê suporte financeiro, ele vai exigir um planejamento, 

se quiser pegar dinheiro emprestado, tenho que mostrar que a minha empresa é 

organizada e tem planejamento. 

 

Acho que a palavra-chave é ensinar as pessoas a se planejarem, quando as 

pessoas começam a enxergar a vida um pouco mais clara, o que é trabalho, o que é 

vida pessoal, o que é ser um indivíduo dentro de um contexto social, porque isto é que 

mais falta no Brasil. Nós não sabemos viver no social, não sentimos o elo que nos liga à 

sociedade, as pessoas na sua grande maioria não tem o sentido do social, do efeito 

que uma atitude delas causa no próximo e na sociedade. 

 

Hoje eu tenho condição de olhar o que era meu trabalho no dia-a-dia, costumo 

falar que eu quero me aposentar trabalhando, porque trabalho é o sentido real que você 

tem na vida, é o que você se posiciona, eu acho que a pessoa sem uma obrigação, 

sem uma importância dentro de um determinado contexto, ele perde o sentido da vida. 

 

Eu acho que não há nenhum problema em ser empregado, o problema todo é 

você partilhar melhor o que é produto do seu trabalho, uma vez que as pessoas tenham 

um sentido de responsabilidade, um sentido de confiança maior e respeito maior com 

os compromissos que elas assumem com os outros, e tendo retorno deste 

compromisso, eu acho que todo mundo fica bem. 

 

Eu não posso imaginar uma pessoa ganhando R$ 300,00, que faz a limpeza, um 

trabalho especializado e mais pesado (as pessoas falam que não é especializado), não 
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se pode julgar uma pessoa porque ela não tem cultura, seria mais razoável julgar a 

pessoa pela importância do trabalho que ela tem e a forma como ela executa isso. Se 

ela faz com responsabilidade, essa pessoa merece ser bem sucedida, comer bem, 

poder comprar coisas que tragam satisfação, alegria, ter uma casa, carro, ou seja, 

condições básicas para que a pessoa tenha uma vida digna e descente. 

 

Atualmente eu não posso dizer que gosto de tudo o que eu faço, muitas coisas 

eu faço por obrigação e necessidade. 

 

Um trabalho com sentido para mim é quando você se sente recompensado pelo 

que faz, no mínimo me dar uma boa condição econômica para viver bem, que me 

permita cumprir todas as minhas obrigações como cidadão e que me dê o conforto 

necessário, as condições materiais para que eu não sinta falta de nada. 

 

Eu pauto a minha vida pelas conquistas materiais, me sinto inseguro se não tiver 

estas conquistas, a sociedade que me rodeia, ou pelo menos a que eu consigo 

enxergar, é severa neste sentido, porque se eu não conquistar  ela passa por cima, ela 

vai me excluir. 

 

Como empresário você também fica preso às normas, às regras, refém dos 

contratos, os impostos. 

 

Eu conheço pessoas que fazem a mesma coisa a vida inteira e nunca vão se 

perguntar se aquilo faz sentido 

 

Acho que é uma característica, tem pessoas que olham a paisagem e não 

enxergam nada, eu enxergo. Quando trabalhei em Manaus, no horário de verão eu 

trabalhava e tinha uma hora a mais de dia, e em conseqüência disto podia assistir a um 

pôr do sol maravilhoso todos os dias, isto é uma recompensa a mais para mim. Então 

eu me pergunto: porque nós acabamos com isso? Quem dita as regras para fazer estas 

casas amontoadas?  
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Sinto que o homem rompeu com ele mesmo.  

 

Raul, 44 anos, formado em Ciência da Computação pela Fundação Santo André, 
Pós-graduado em Sistemas de Informação pela mesma faculdade. 

 

Como empregado iniciei como auxiliar numa agência bancária, aonde foi o meu 

primeiro emprego e galguei algumas posições, como operador de telex, caixa e até 

supervisor de cobrança, e neste momento tinha em mente a busca do meu objetivo 

maior que era a área de informática. 

 

Saindo de lá, trabalhei por um tempo como analista de custos numa empresa 

alemã localizada no município de Diadema e depois então reiniciei minha carreira 

profissional como estagiário na empresa �X� na Avenida Piraporinha e em seguida na 

empresa �Z� como programador de sistemas. De lá, fui trabalhar numa empresa 

renomada do empresário Sr. �A� (pessoa renomada e eu conheço toda a filosofia dele). 

Graças a essa filosofia é que me deu subsídios para que eu tenha o meu negócio 

próprio. 

 

Atualmente sou empresário do setor de informática e o nome da empresa é �Y�. 

Tenho 5 funcionários e a empresa está completando agora 14 anos. 

Bom, ter um negócio próprio é algo que eu desejo desde criança, eu sempre pensei em 

ter o meu negócio, já que o meu avô tinha (ele sempre trabalhou na área de tijolo, 

olaria) e ele sempre gostou. 

 

Já a geração do meu pai, era a geração da �carteira assinada�, e portanto havia 

uma dificuldade de eu me desprender desse modelo, até porque a geração dos meus 

pais era da época da ditadura : com as pessoas moldadas, carteira assinada, holerit, 

aquela coisa toda. 
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Com a mudança e a era da globalização vindo cada vez mais e estava latente 

pra mim querer ter um negócio próprio, eu tive que me desprender desse conceito, o 

que não foi uma coisa muito fácil, e aí então eu consegui montar a minha empresa. 

 

Bem, quando empregado, o maior problema que eu tinha como pessoa, era ter 

que cumprir horários rígidos, sendo que a produtividade seria muito maior se eu tivesse 

uma flexibilidade. Então você ficava, quando você não tem esta flexibilidade, as vezes 

você não funciona de manhã e a tua produtividade é muito baixa. 

 

Outra coisa, como eu era uma pessoa extremamente responsável com horário, 

tanto é que você percebeu que eu cheguei no horário aqui, eu sempre fui assim na 

minha vida, eu nunca admiti chegar atrasado e fui me adaptando bem próximo dos 

horários, apesar de São Paulo ser uma coisa maluca, dificilmente eu chego atrasado 

em algum compromisso. 

 

Quando eu tinha que picar cartão na empresa �Z� às 7:15 hr da manhã e se você 

chegasse às 7:20 hr você perdia meia hora, eu nunca perdi o horário, mas isso me 

acarretou algumas gastrites ao longo da vida, porque eu me sentia realmente 

pressionado em chegar naquele horário, eu ficava ansioso para chegar e cumprir o 

horário, é uma coisa pessoal eu acredito, isso é de cada um, por isso que eu digo, o 

perfil e a personalidade de cada um interfere no que você busca e como você trabalha. 

(talvez algumas pessoas se adaptem bem a esse modelo). 

 

Outra coisa que tinha, é que às vezes você não dava uma boa produtividade de 

manhã e a tarde quando você estava numa boa produtividade, dava o horário e você 

era obrigado a ir embora, porque você não podia ficar na empresa além das 17:30 hr., e 

esta era a hora que justamente você estava no pico da produção. 

Isso era uma coisa que me incomodava muito, e também muitas vezes você não tinha 

pessoas qualificadas para te liderar e desestimulava freqüentemente o meu trabalho e o 

meu desempenho. 
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Depara-se aqui com um problema cultural brasileiro muito sério, que é o 

comprometimento que as pessoas tem com as atividades que elas desempenham. (por 

uma série de circunstâncias), lidando com tudo isso nesta cultura, e a experiência que 

eu tive na empresa do �senhor A�, foi algo assim fantástico, aonde lá você tinha uma 

flexibilidade no horário, você tinha participação em vários grupos de trabalho, desde 

comissão de restaurante, fábrica, grêmio, etc., e onde eu consegui colocar pra fora 

muitas das coisas que eu não conseguia executar nas outras empresas, tanto é que o 

meu período nessas outras empresas é de um ano até dois anos. Eu não conseguia 

ficar mais de um ano numa empresa, já que eu ia me sufocando e quando isto 

acontecia, eu caía fora. 

 

Já no grupo do �senhor A�, eu fiquei 13 anos, a empresa com um perfil bastante 

diferente. Mesmo como funcionário eu tive experiências que talvez poucos tiveram. 

 

Agora, o fato de ser empregado e não estar trabalhando para alguma coisa que 

eu sentisse que era minha isso me incomodava, mas isso também era um pouco 

pessoal, porque eu sempre busquei ter algo próprio. 

 

Eu como empregado não sentia que o trabalho era meu, talvez pela falta de 

reconhecimento, daí que eu digo que a liderança não existia para conduzir esse 

trabalho de alguma forma mais saudável. 

 

Eu não sentia que estava produzindo algo para sociedade, produzindo algo para 

alguém que iria usufruir aquilo (não era uma coisa útil). Eu queria mais, eu queria sentir 

que o trabalho que eu fazia, estava dando satisfação para as pessoas, uma 

produtividade para as empresas, estava gerando alguma coisa boa para a sociedade. 

Faltava um pouco de prazer, eu não sentia que a pedra bruta estava sendo polida, eu 

não sentia isso. 

 

Eu acho que faltou a visão, do quanto a etapa do trabalho que você realizava era 

importante para o processo, que com certeza era, mas essa visão eu não tinha naquele 
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momento e eu precisava de mais, pois eu não conseguia enxergar aquilo como uma 

coisa produtiva. 

 

Eu via uma troca aonde queria o meu dinheiro no final do mês, trabalhava mais 

por dinheiro e não por prazer, então eu me sentia pressionado em função de ganhar 

dinheiro por uma responsabilidade para suprir a família, mas não algo prazeroso e até 

mesmo sem saber se era aquilo que eu queria fazer (talvez fosse, mas eu não sabia). 

 

O que eu sinto é que as pessoas quando jovens, poderiam ter oportunidades de 

testarem trabalhar de formas diferentes. 

 

Tenho o sentimento que as pessoas começam a trabalhar e vira uma bola de 

neve: trabalha para ganhar dinheiro e ganha dinheiro porque tem que trabalhar, mas se 

esquecem se gostam realmente do que fazem, pela ilusão do fazer, sofrendo a vida 

inteira fazendo uma coisa que ela não queria, pois ela não teve a oportunidade de 

testar antes. 

 

O sistema como um todo não era adequado ao meu perfil como pessoa; picar o 

cartão às 7:30, sair às 17:30, horário de almoço das 12:00 às 13:00 , tendo que almoçar 

mesmo sem estar com fome (ou almoça no horário ou não almoça mais), tem que fazer 

tal coisa porque amanhã o chefe vem pegar o resultado com você, e você trabalha sob 

pressão, ou seja, existia �um trabalho sob pressão�, neste momento e isso se esvaziou 

um pouquinho, quando eu fui para a empresa do �senhor A�, aonde tinha uma outra 

filosofia de trabalho : a participação em grupos de trabalho, tinha várias comissões e 

você tinha a oportunidade de se realizar, você participava para criar algumas coisas, 

por exemplo, criamos uma área de café com redes, aonde as pessoas podiam 

descansar. 

 

É obvio que você trabalhava tanto quanto, mas acho que você trabalhava até 

mais do que nas outras empresas, mas foi um período em que eu sentia prazer em 

trabalhar. 
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Não é a quantidade de trabalho que sufoca a pessoa, tanto é que eu tive dois 

momentos como profissional empregado, um em várias empresas, e outro na empresa 

do �senhor A�, onde eu puder ter um parâmetro. 

 

Quando eu me desliguei da empresa do �senhor A� para abrir a minha empresa, 

o que me fez abrir mão da empresa do �senhor A� foi justamente quando eles 

começaram a crescer muito, perdeu-se o conceito inicial porque tinha muita gente, mais 

de 4000 funcionários e começou a entrar pessoal vindo de outras empresas que não 

tinham o mesmo conceito, então iniciou-se um processo de competição por cargos que 

não existia antes, e o ambiente já não era agradável. 

 

O ambiente deteriorado, nas empresas aonde passei, aonde havia a 

competitividade de uma forma predatória e isso também foi quebrado com o 

crescimento da empresa do �senhor A�, já que isso não existia no modelo inicial.  

 

Hoje eu sei que eles venderam várias empresas do grupo e estão apenas com 

duas empresas. Eu não tenho visitado-os há alguns anos e não sei o porque aconteceu 

tudo isso. 

 

Trabalhei em empresas que você antes de sair era revistado e isso é uma 

afronta para aquele que é honesto, mas por outro lado também, quando a empresa 

deixa aberto pela nossa formação cultural da �lei do Gerson�, aí você encontra alguém 

querendo levar um parafuso, uma coisa ou outra e você enfrenta uma dualidade, pois 

qual é o caminho numa cultura como a nossa? 

 

De certa forma, se você é uma pessoa séria, honesta, trabalhadora é afrontado 

com características padrão pelo sistema que  te sufoca. 

 

Nas empresas em geral, as pessoas sempre tentam tirar a responsabilidade dos 

erros delas e passam para outra. 
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Da mesma forma, os chefes que coordenavam que repassavam a pressão, e se 

algo desse errado, era erro do funcionário e se algo desse certo era ele, e os 

funcionários entre si agiam da mesma forma (um querendo empurrar a bucha para o 

outro). 

 

Percebo que tinha o comprometimento de cada um, com seu serviço, porém das 

8:00 às 18:00, a pessoa trabalhava, deu 18:01  ele largava o balde (não interessa onde 

estava limpando o chão). 

 

A falta de comprometimento da pessoa é em função do próprio sistema, já que 

ele achava que não era remunerado por aquilo e o fazer a mais não faz parte da cultura 

brasileira, que é o diferencial de um homem de sucesso, �fazer algo a mais�. 

 

Quando eu trabalhei na empresa do �senhor A� e dava o horário, e a pessoa não 

tinha concluído o trabalho, mas tinha o comprometimento, ele ficava até as 20:00 / 

21:00   para concluir e no outro dia chegava às 10:00 e tudo bem (só que no conceito 

padrão não é bem assim). 

 

Eu entendo que existe uma forte necessidade de mudança cultural, é obvio que 

na área industrial alguns departamentos onde não é possível. Você está na linha de 

montagem e não pode chegar a hora que você quer, você tem horário e tudo mais, que 

é algo para se repensar. Agora em áreas que você precisa desempenho do seu 

pessoal, precisamos repensar o modelo. Porém as pessoas às vezes, não entendem 

esse modelo (culturalmente não entendem) e eu vejo que isso é um problema. 

 

Se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza não trabalharia nessas 

empresas que eu trabalhei, eu iria buscar uma colocação no mercado ou um trabalho 

que não me prendesse dessa forma. 

 

O trabalho é importante para o ser humano e é óbvio que o homem não pode 

fazer tudo que ele precisa e você troca isso com outro. 
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Por exemplo, os móveis da minha casa, eu não tenho tempo para fazer moveis e 

então alguém vai fazer e eu vou trocar aquilo que eu faço com as pessoas. Desta forma 

o trabalho é fundamental para melhorar a qualidade de vida, que é algo discutível para 

cada pessoa. 

 

A busca pelo empreendimento próprio era para sentir prazer no trabalho que se 

faz, se sentindo útil para sociedade de alguma forma. 

 

Hoje sou um homem que gere e administra a empresa, talvez a informática não 

fosse a coisa, a informática foi o meio que encontrei, já que sempre gostei. 

 

Atualmente a responsabilidade é maior do que quando trabalhava como 

funcionário, porque antigamente se alguma coisa desse errado, o teu salário continuaria 

do mesmo jeito e o máximo que poderia acontecer é você ser mandado embora e você 

teria que procurar outro emprego. 

 

Como empresário o sentimento quando a pessoa te dispensa é que teu serviço 

não serve para ele (fez um mau negócio) e aí você corre risco de não ter outra 

oportunidade daquela, ou seja, um sentimento um pouco diferente no sentido de não 

fazer a coisa bem feita. Neste caso você está perdendo o mercado e não simplesmente 

um emprego. 

 

O prazer de ter a empresa é justamente de você ver nascer algo que é teu, que 

você criou, atendendo a coletividade. 

  

Veja bem, quando empregado você é uma parte do processo, agora como 

empresário você é o processo de muitas empresas por onde nós atuamos. Eu sei que 

tem empresas que nós atendemos que se parar o meu software o cliente perde 

milhões, já que eles dependem do software para vender, pelo televendas (imagina a 

responsabilidade). Porém, é muito mais prazeroso, porque você enxerga aquilo lá 

funcionando. 
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O reconhecimento vem quando você vê o software trabalhando, os clientes 

lucrando, contentes e satisfeitos com o seu produto, apesar de que existem alguns 

clientes que procuram menosprezar para pagar menos, mas no fundo você sente que 

eles estão satisfeitos com o trabalho que você está fazendo, senão eles te trocam 

(tentam desvalorizar para barganhar preço). 

 

Para ser empresário você percebe que existe uma série de coisas que te faltam 

para te dar suporte. Faltam metas, objetivos, dificuldades de administração, 

treinamentos para se aprender a lidar com o negócio. Você não tem a pressão de 

perder o emprego, mas tem a pressão financeira do final do mês com a folha de 

pagamento, impostos e para se proteger você deve planejar. 

 

Agora, refletindo um pouco como empregado e como empresário a dinâmica da 

coisa me parece similar, depende como você lida com as coisas, a pressão é tanto 

quanto. 

 

Em termos de realização o prazer do negócio próprio é muito maior, quando você 

faz o que você gosta, você não vê hora, dificuldades, você põe para fora um sentimento 

que antes você não usava: persistência, determinação, emoção naquilo que você está 

fazendo (tudo que você faz com paixão é diferente). 

 

Essa energia vem do prazer de criar, você se sente o pai da criança é diferente 

quando você é empregado. 

 

As dificuldades de ser empresário no Brasil: o governo é voraz, você é um 

sanduíche entre o cliente e os colaboradores. Você depende diretamente da motivação 

dos colaboradores para ter sucesso. Lidar com as pessoas é um grande desafio do 

empresário. 

 

A gestão de pessoas e a qualidade das pessoas que trabalham para você são 

um fator chave e difícil de encontrar. 
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As qualidades de uma pessoa, dedicação, dar o melhor de si, ser honesto, 

responsável, inclusive para reivindicar o que ela está insatisfeita. 

 

Tendo consciência dos problemas das pessoas quando empregado e por ser 

uma empresa pequena, temos evoluído no sentido de mostrar para onde a empresa 

está caminhando, participando e contribuindo de alguma maneira. Agora tenho uma 

equipe excelente e está motivada pelo processo de certificação ISO9001. As pessoas 

estão participando e estão motivadas porque estão montando os processos da 

empresa, estão tendo a oportunidade de questionar aquilo que eles não concordam e 

mudar o que for preciso. 

Trabalhar em equipe é um fator motivador e você terá pessoas felizes ao seu 

redor. 

 

Hoje sinto que tenho uma equipe feliz e a maior dificuldade é com uma pessoa 

que passa o maior tempo trabalhando fora da empresa, pois ela não está envolvida e 

participativa das decisões da equipe (estou conversando muito com essa pessoa).  

 

Ofereço treinamento além do técnico, para desenvolvimento de toda a equipe e 

para melhorar o ambiente. 

 

Não sinto que neste momento dentro da minha empresa existam pessoas 

alienadas de seu trabalho, mas nos vários clientes que eu visito esse problema é 

notório, chega a ser absurdo, que as pessoas tem medo de falar com o dono. Percebo 

claramente que as pessoas estão ali descomprometidas e somente por obrigação e 

falta de opção de encontrar outro emprego (falta, trabalho somente no horário, faz o 

mínimo necessário, quando o chefe não está fica jogando). 

 

Percebo que nas empresas aonde existe o modelo antigo funcionando, que não 

se preocupa com o lado humano, o turn-over é alto que acarreta inclusive maiores 

custos pelos serviços que prestamos a eles. O empresário não percebe, mas o custo 
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dele é maior se compararmos com as empresas que cuidam bem das pessoas. Cuidar 

das pessoas gera lucro para a empresa. 

 

A realização hoje no trabalho como empresário é a transmissão dos 

conhecimentos quando vendemos nossos serviços, e perceber a utilidade deste 

trabalho para as pessoas. 

 

A criação e o desenvolvimento da empresa é a realização de um sonho. 

 

O resultado do trabalho retorna para você para melhoria da qualidade de vida 

(trabalhar um número de horas normal, sem ter tantas pressões, tirar férias, dedicar 

parte do meu tempo para ações sociais e lazer), ainda não está acontecendo, mas 

estou me planejando para isso e que me permita ganhar o dinheiro. 

  

O dinheiro é um objetivo de qualquer empresário, mas eu não sou ganancioso, 

quero ter poder aquisitivo para ter uma boa qualidade de vida (equilíbrio entre trabalho 

e lazer). 

 

Para melhorar a situação atual dos pequenos empresários, acredito que as 

incubadoras e os arranjos produtivos locais e o SEBRAE, fazem um trabalho 

fundamental para ajudar as empresas concorrerem neste mercado cada vez mais 

competitivo (ajuda para conseguir recursos e infra-estrutura para desenvolver a 

evolução da pequena empresa). 

 

Mudar a sociedade como um todo é um trabalho complicado e lento que somente 

poderá ocorrer com investimentos em educação. 
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Reinaldo, 41 anos, Formado em Administração de Empresas pelo IMES 

 

Fui colaborador de grandes multinacionais; tive também uma experiência como 

empregado numa empresa japonesa. Trabalhei como empregado praticamente vinte e 

cinco anos da minha vida, e estou agora como empresário do setor de reparação 

automotiva, onde toda parte de pós-venda de reparos automotivos a gente procura 

vender insumos, fitas, lixas, equipamentos, enfim tudo que diz respeito a conserto de 

automóveis. 

 

Tenho trinta e dois funcionários, sendo dois funcionários e trinta representantes 

autônomos, esta empresa eu fundei em 18/12/2002 e tudo parte de um sonho de não 

querer mais ouvir �você está demitido�, que é uma frase um pouco doída. 

 

Depois de tantos anos como empregado, de tanta dedicação, de tanto sangue 

doado, de sacrifício familiar, viagens, ausência, numa sexta-feira (hoje não tem mais 

dia), você é chamado numa diretoria, numa sala da presidência e ouve que não se tem 

uma boa notícia a não ser �você está demitido�. E por um acaso do destino eu ouvi isso 

no dia 02/05/2001, logo depois do feriado do dia do trabalho, uma pessoa que se 

dedicou mais de doze horas por dia na empresa, eu passei por essa experiência. 

 

Foi um momento de reflexão muito forte durante aquela semana, quando você 

fica dez anos numa empresa, que foi a empresa na qual eu trabalhei por último e 

depois abri a minha empresa. Foram dez anos de sucesso, retorno, mas que no fundo 

todo mundo estava sujeito a escutar esta questão da demissão. Mas foi uma empresa 

que eu aprendi muito e procurei tirar de todas as empresas que trabalhei, pegar toda 

essa experiência de sucesso dessas grandes empresas multinacionais e colocar no 

meu mundo e fazer parte da estrutura do meu sonho e aí eu fundei minha empresa. 

 

Eu comecei a trabalhar no dia 1/6/1981, como Office-boy, cuidando de toda parte 

burocrática e dentro da empresa eu galguei cargos durante os seis anos que permaneci 

lá. Em 1986 eu pedi demissão, foi a primeira empresa que eu pedi demissão, e dessa 
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empresa eu fui para uma outra fábrica de tintas, nesta eu fiquei quatro anos (até 1992), 

que também pedi demissão por uma carreira fora do Brasil. Eu fui trabalhar no Japão, 

como sou descendente de japoneses, meu pai é japonês, como era o boom do Japão, 

eu resolvi pedir demissão e tentar a vida no Japão. Lá apesar de toda a organização foi 

um trabalho que não me agradou. Eu fiquei três meses no Japão e voltei (então virou 

mais um passeio do que trabalho). Como tudo valeu a experiência de estar no Japão, 

outro país, outra cultura. 

 

Eu voltei do Japão três meses depois e o que todo mortal desempregado faria é 

mandar currículum e num belo domingo eu mandei o currículum para a empresa �TM�. 

Passei por todos os crivos da seleção, eram 400 pessoas e eu fui escolhido, o que me 

deixou extremamente orgulho. Entrei nessa empresa no dia 17/05/1993. Essa empresa 

foi a que efetivamente deu vôo mais alto para minha vida, trabalhei como vendedor até 

1997 e assumi a supervisão em virtude de vários planos de negócios inovadores, que 

foi a distribuição e atendimento basicamente em oficinas de funilaria, pintura e 

concessionários. Em 1999 assumi a gerência nacional de vendas, onde fiquei até 2001 

quando fui desligado. 

  

Eu acho que a gente tem que começar gostando do que faz, eu tive essa 

felicidade como empregado, eu sempre fui uma pessoa simples e acessível, sempre 

busquei então, como funcionário de linha ou como vendedor, atender bem a todos os 

meus clientes, desde um operário, até o diretor de uma empresa sempre procurei 

alinhar e ter essa postura perante eles, porque eu tinha essa facilidade, habilidade de 

fazer isso, mas tudo porque eu gostava do que fazia. Se você não gosta do que faz não 

vai conseguir fazer com dedicação as coisas, mas era uma coisa que eu gostava, e 

melhor eu conhecia, por exemplo, a questão do reparo automotivo, de como fazer, ter 

essa habilidade te dá segurança de fazer bem e melhor, e aí você alcança todos os 

teus objetivos. Isso em todas as empresas eu tinha como saber, qualquer empresa que 

você trabalha você quer buscar sempre cargos mais altos, os melhores salários, mas 

eu acho que você tem que começar aprendendo, e eu tive essa oportunidade de estar 

na linha, em todas as empresas começar na linha e crescer como liderança. Nunca tive 
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também o pudor de ser �rebaixado�, eu nunca me senti rebaixado, eu me sentia sempre 

num outro cenário. Fica fácil provar pela minha carteira de trabalho, porque tem salário 

alto, outro um pouco menor, salários bons, e aí sempre buscar dentro da empresa qual 

era o meu chão, onde eu estava lidando, o que eu tinha que mostrar para que pudesse 

receber o que eu achava que estava valendo, por isso que eu sempre procurei nas 

empresas fazer o melhor e atender todos os meus objetivos. 

 

Meu objetivo maior como empregado era obedecer às metas que a empresa pré-

definia para mim, você como empregado é a empresa que passa a sua meta, você 

como vendedor, como assistente técnico, como assistente de vendas, você tem o 

número de vendas, de atendimento, e eu sempre procurava fazer �a mais do 100%�, 

porque sempre entendi que 100% é obrigação de qualquer um, então fechar a sua cota 

em 100% não é mais do que sua obrigação, a empresa te pagou para isso. Agora 

fechar com 110%, 120% isso é o plus, e é isso que me motivava, fazer sempre mais, 

superação. 

 

Eu sempre gostei de fazer diferente, perguntava como poderia atender, como é 

que podia surpreender. Eu sou uma pessoa de relacionamento muito fácil, gosto de 

estar com as pessoas, eu participo com as pessoas e participo �no negócio� e não �o 

negócio� dela, eu gosto de estar com os meus clientes participando desta forma. 

 

Na maioria das vezes me sentia um pouco assustado diante das metas, você 

sempre fica um pouco preocupado, porque você acha que é muita coisa, você não vai 

conseguir, o medo é a primeira coisa que vem, sempre pressionado pelas metas, elas 

sempre ficavam batendo nas suas costas. Você acordava de manhã, tinha que vender 

oito fitas por dia, tinha que vender cem reais por fita e cumprir a tua meta do final do 

mês com as lojas. Então se não cumprisse ficava na caderneta vermelha do diretor, e 

eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei de estar na caderneta azul e sempre gostei de 

ser o melhor, como todos deveriam gostar. 
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Tem um fato curioso, recém admitido na empresa �TM� me deram um sistema de 

lixadeiras para vender, eu vou ilustrar essa história. Você imagina uma pessoa de vinte 

e quatro anos entrando numa companhia como essa, com outros quatro vendedores e 

eu era o quinto elemento. Na primeira semana eu vendi vinte lixadeiras de sucção e os 

outros vendedores se encontraram comigo e não vendiam nada, vendiam uma ou duas, 

e me pressionaram dizendo �Oh Reinaldo, tira o pé um pouco porque você vai 

prejudicar a gente�, e isso foi uma coisa que marcou, isso ocorreu em 1993 e o grupo 

me pressionou para que eu não fizesse os resultados da empresa. 

 

Acho que as pessoas não eram comprometidas nem com o trabalho, nem com a 

empresa e nem mesmo com eles mesmos, tanto que eu não escutei a equipe. Eu tive 

que ser o patinho feio, eu me distanciei e os quatro acabaram sendo demitidos, não fui 

eu que demiti, na verdade foi o resultado deles que demitiu. 

 

Tem algumas coisas que marcam mais a tua vida como empregado, eu nunca 

me importei com o retrovisor, eu não olhava para trás não, eu sempre olhava para 

frente, eu sentia ciúmes, esse é um sentimento que eu posso passar como empregado, 

isso me cansou também, se eu pudesse definir para você porque eu fui demitido, 

porque eu pedi demissão várias vezes, isso me cansava, isso me amarrava, porque era 

assim, a liderança me destacava de tal forma que eles não sabiam mesclar, dividir esse 

�carinho�, essa consideração pelo meu resultado com o restante do grupo, então eu 

sempre tive um pouco de problema, apesar do meu carisma, de sempre estar com 

todos, ir almoçar, estar com a família junto, eu sempre senti pessoas que se 

aproximavam de mim para ser meu amigo, para aprender comigo e para eu aprender 

também, porque você sempre aprende com outras pessoas. Mas eu sempre fui um 

empregado de observação, eu pegava minha mala, o meu objetivo, e ia pra frente, eu 

sabia aonde era, e não era muito bom, talvez o meu planejamento não fosse o melhor, 

mas o que importa que a atividade fim eu fazia, os meios talvez eu cometia alguns 

erros, isso quando comecei a trabalhar (mas com o tempo, eu soube lidar melhor com 

esse tipo de sentimento). 
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Eu recebi quatro prêmios internacionais na empresa �TM�, dois prêmios 

internacionais na empresa �T�. Eu não acho que tenho nada especial, eu sou normal, a 

única coisa que faço muito é vibrar, eu sempre vibrei como funcionário, eu sempre 

gostei quando conseguia uma meta, por isso que o meu ídolo ainda é o Airton Senna. É 

da minha idade, porque quem tem 40 anos sabe que vivenciou um líder que acreditava 

no Brasil, eu era um Airton, eu gostava de levantar a bandeira, cada pedido grande que 

eu tirava eu vibrava, então o meu segredo foi o entusiasmo, ele foi a base do meu 

sucesso, tanto que quando eu estou chateado, quando eu estou pra baixo as pessoas 

percebem.  

 

Como funcionário eu sempre procurei fazer o diferente, para mim a diferença 

entre o extraordinário e o ordinário é o extra, esse plus que fez com que eu tivesse 

sucesso nas empresas que eu trabalhei. 

 

Quando eu comecei a comandar as pessoas em cargo de liderança ficou mais 

legal ainda, porque os vendedores viram que eu não era aquela pessoa que eles 

imaginavam, porque eu não perdi a minha simplicidade, eu tinha uma postura diferente 

e queria que eles me vissem como um facilitador para eles conseguirem as coisas, e aí 

eu vou citar alguns casos que foram marcantes para mim. 

 

Primeiro as reuniões democráticas, você primeiro tem que preparar as pessoas 

para receber feed-back, isso é uma coisa que eu sempre achei quando era empregado 

que a gente tinha que ter, então eu tenho que preparar a pessoa durante um período, 

tem que conhecer mais a pessoa, ela tem que confiar no chefe, o líder tem que estar 

mais junto, mostrar que tem oportunidade de melhoria e não falar que está ruim. Eu 

nunca gostei de falar que estava ruim, quando você fala que tem oportunidade de 

melhoria você está falando que está ruim de uma outra forma. 

 

Por exemplo, tua caligrafia é péssima, se pudesse melhorar, ou a tua calça não 

está legal, você não está se vestindo bem para atender os clientes, este tipo de feed-

back se você não preparar a pessoa e falar, já fica pessoal e nisso eu soube lidar com 
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o meu grupo. Eu tinha cinco vendedores, e eu queria ser um espelho para eles, queria 

que eles tivessem um líder em quem pudessem confiar, contar, que fosse uma 

ferramenta de sucesso para eles, porque o sucesso eu já estava tendo, só queria 

esparramar isso com eles. Isso virou um pouco de cultura, tanto que o nosso grupo e a 

minha promoção foi por causa das pessoas, o trabalho era comentado, queriam saber o 

que fazíamos dentro do grupo. 

 

A maioria das idéias que eu tinha já não era mais minha, ficava pensando numa 

maneira diferente de fazer, então cada idéia diferente que eu tinha eu dava para um 

vendedor, e eu nunca tirava o mérito do vendedor, isso ia fazendo um exercício para 

ele, conversávamos sobre fazer distribuição diferente, um evento diferente e isso tudo 

alinhado com os objetivos que a gente tinha que ter, volume de 4 milhões de reais por 

mês, que era desafiador e que nós conseguíamos com o grupo. 

 

A gente sempre falava que quando tocava a musiquinha do Fantástico, no 

Domingo a gente já pegava a mala e queria sair pra vender no Domingo, só pra você 

ter uma idéia. Enquanto em muitos lares, quando as pessoas ouvem essa música, já 

pensam �Meu Deus, amanhã é Segunda�, neste grupo em especial não, a motivação 

era muito grande, por isso que a gente trabalhava doze, quinze horas por dia. 

 

A motivação vinha desde a diretoria, passava por mim e ia para o grupo. Eu tinha 

um diretor também que era um professor para isso, ele entendia que os resultados não 

tinham que vir através de preços baixos, uma política clara, tinha que vir através de 

pessoas importantes, valorizadas, e isso a gente sempre fez. 

 

Uma pessoa valorizada é quando a opinião dela vale, uma decisão importante 

para aquele momento, a gente sentava numa mesa, e eu como líder tinha meu espaço, 

então eu perguntava um por um, qual a opinião sobre o assunto, cada vendedor 

colocava sua opinião, às vezes eles se alternavam e chegavam a um consenso. 
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Uma coisa que eu praticava muito era fazer a troca de lugar com os vendedores, 

é um momento de reflexão muito forte, porque ele vem com um problema de preço, que 

ele não cumpre a tabela de preços sugerida, não tem o perfil, e ele já vem com a 

solução, mas não quer tomar a decisão. Então eu deixava falar todos os problemas 

dessa ação e depois ele sentava na minha cadeira e eu na dele, eu repetia exatamente 

o que ele me falava e questionava o que deveria fazer, num primeiro momento ele não 

entendia, mas eu mostrava para ele que nós havíamos criado em grupo e que a 

decisão e a solução estavam nas mãos dele e que eu confiava nele. Ele já tinha 

mostrado a solução, então eu falava para que ele trouxesse a solução e que eu o 

ajudaria, porque ele transferir o problema para mim não iria adiantar, ele sabe muito 

mais do que eu, conhece o cliente melhor do que eu. 

 

Eu mostrava que deveria decidir coisas maiores, ou mais complexas, mas coisas 

de rotina eu falava: �Você é a empresa, você é importante no grupo, você pode tomar 

decisão e a que você tomar eu confio em você, eu vou assinar com você, não vou te 

deixar na mão�. 

 

Isso fazia com que a pessoa fosse mais dona da área dele, mais dono do 

resultado e isso o motivava. 

 

Deixar ele livre, deixar ele pensar, deixar ele errar (não pode persistir no erro), o 

pior do erro é não aprender com ele, e isso já era filosofia da companhia, que virou para 

mim como se fosse filosofia de vida e tenho certeza que esse grupo, que hoje estão em 

outras empresas, são bons líderes porque trabalhamos juntos tudo isso. Se eles forem 

liderar alguém, eles vão fazer isso em outra empresa, talvez não na mesma 

intensidade, porque é cultura da empresa, mas tenho certeza que qualquer empresa 

que eles trabalhem serão bons líderes, nós fizemos escola prática, vivenciamos na 

pele. 

 

Uma coisa que nós chamamos de plus, eu nunca promovi um vendedor. Teve 

um fato de promoção da equipe que liderei que foi assim: a informação da promoção 



 

 

114

quem deu foi a esposa dele. Eu contratava um táxi, combinava com ela um dia e 

horário, contava da promoção, mas pedia que ela não falasse nada e ela vinha no 

horário combinado. Ele estava numa sala de reunião comigo, com todo o grupo e então 

ela entrava. Imagina o vendedor que trabalhou, lutou, nós discutimos, nós acertamos, 

nós erramos, às vezes ele não conseguia, conseguiu muito mais do que não conseguiu, 

eu fiz isso com todos os vendedores, e na reunião eu dizia: �Se tem alguém que tem 

que te dar uma boa notícia não sou eu, é uma pessoa que faz parte da sua vida e que 

ajudou a gente também, porque você trabalha mais de oito horas por dia.  

 

Imagina esse vendedor a hora que abre a porta e entram a mulher e a filha com 

a papelada para ele assinar, essa pessoa chorou como criança e tenho a certeza de 

que ele nunca irá esquecer isso. Imagina o comprometimento desse cara nos próximos 

anos, se pedisse para dobrar a cota ele estava pronto. Eu fiz isso com todos os 

vendedores, quem promovia era a esposa ou a mãe, eu só assistia, porque é um 

momento, queira ou não que a família participa, isso foi uma idéia, uma coisa que eu fiz 

e nunca vi ninguém fazer e na minha empresa vou fazer (não fiz ainda), mas acho que 

a experiência foi um elixir para a alma (aquela emoção familiar). Você dentro de uma 

empresa com todos os outros vendedores e eles pensam: �Será que um dia isso vai 

acontecer comigo?�. E sempre foi diferente, às vezes a gente marcava um jantar, um 

deles foi promovido no casamento, imagina a pessoa além de casar, eu pedi para a 

noiva falar para ele, e eu fui padrinho de casamento. 

 

Era um grupo, era um dream-team, não tinha objetivo que a gente não batia. 

 

Mas infelizmente a empresa �TM� começou a mudar e a cair com a implantação 

do Seis Sigma. Eu sou muito reticente ao Seis Sigma, eu comprei o livro, eu não 

acredito que um erro por milhão ainda dê lucro para a empresa. As vezes dá lucro a 

curto prazo, mas as pessoas ainda não são valorizadas no Seis Sigma, tanto que foi 

todo mundo desligado. A empresa �TM� perdeu market-share, tudo que foi feito foi 

perdido e eu estou neste segmento de uma empresa concorrente hoje, e você não vê 
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mais a participação da empresa neste mercado, ela pode dizer que os números 

cresceram, que estão bons, mas neste mercado em especial eu não vejo.  

 

Assumi uma área de mecânicas, que era ligada à funilaria e pintura e eu ia 

montar uma equipe mas, aí com o Seis Sigma cortaram e então eu fui desligado. 

Talvez se eu estivesse na área de funilaria e pintura estivesse lá até hoje, entre 1995 a 

1999 tivemos crescimentos anuais de 80 a 90%, números para uma multinacional 

atraíam a atenção dos americanos da matriz para entender o modelo de gestão, foi um 

modelo de administração que foi o melhor do mundo. Um dos prêmios que eu tenho 

que está pendurado na minha sala �prêmio de Marketing, Distribuição e Varejo� e todo 

o grupo recebeu a placa. 

 

Quando fui desligado da empresa �TM� eu entrei na empresa �T�, e prova de que 

o salário para mim é importante, mas não é fundamental. Eu saí ganhando um salário 

de dez e entrei ganhando quatro, mais pelo desafio de trabalhar em uma montadora, 

que eu nunca tinha trabalhado, eu queria entender esse negócio. Altos cargos estavam 

ocupados, então eu peguei uma média gerência, que era a supervisão da área de 

funilaria e pintura de toda rede de concessionários. 

 

Todas as mudanças que eu queria implantar era um balde de gelo, não podia, fui 

para os EUA, fui para o Panamá, que era o centro de treinamento da empresa �T�, eu 

procurava levar novas técnicas de reparo automotivo, fast-box (reparo rápido de três 

horas) e criação de um modelo de treinamento de funilaria e pintura para toda a rede de 

concessionários. Eu fiquei praticamente quase dois anos montando esse grupo, 

tentando montar um modelo de treinamento para funilaria e pintura e montar o lay-out 

de reparo automotivo dentro das concessionárias e pra minha surpresa tudo o que eu 

criei aqui no Brasil não era aprovado. Começaram os desgastes, porque a realidade de 

reparo no Japão é diferente do Brasil, então não praticaram a questão de pensar global 

e agir local, eles não fizeram isso e eu fui me desgastando. Tudo o que eu criava não 

valia, não tinha valor, eu estava na empresa, mas eu era mais um, eu era operário de 
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linha pago todo dia 5 e dia 20 para baixar a cabeça e escrever alguma coisa, não servia 

para nada, foi então que eu preferi pedir demissão. 

 

O meu pedido de demissão foi por não valer nada, eu sabia que valia muito, mas 

o sistema não me permitia, eu sentia frustração, eu não senti tanto a demissão da 

empresa �TM� quanto o desprezo da empresa �T�, doía mais querer fazer e não valer 

nada. 

Parece que eu acordei de um sonho, eu era �o cara� dos vendedores, era o líder 

que todo mundo queria trabalhar, vendedores de outras áreas queriam trabalhar 

comigo e na empresa �T� eu era o cara do banheiro, uma pessoa que não valia nada. 

Eu não agüentei, entrou um outro gerente, eu fui promovido, logo que ele entrou pediu 

minha ajuda, mas eu estava tão desanimado que mesmo assim eu não aceitei a 

promoção. De repente deve ter sido uma excelente oportunidade que eu perdi, mas já 

estava tão desmotivado que não voltei atrás e então eu abri minha empresa de 

intermediações de negócios. 

 

Eu abri a empresa no dia 18/12/2002, basicamente uma empresa de 

intermediações de negócios. 

 

Tenho representações comerciais no exterior, como eu tinha uma rede de 

contatos no exterior, nos EUA, na Europa, eu fui pra lá e vi as empresas que estavam 

interessadas em vir para o Brasil. O Brasil estava com as portas abertas e eu queria 

que fossem empresas que trabalhassem nesse mercado de funilaria e pintura, de 

concessionárias. Eu vi essa oportunidade e eram os clientes que me recebiam, que 

compravam de mim, gostavam de mim e era um segmento que eu me sentia 

valorizado, as pessoas conheciam a distribuição, você tinha valor, eu valia, eu sentia 

que valia. Apesar de toda a pressão da família, imagina pedir demissão de uma 

multinacional, imagina quantas pessoas não gostariam de trabalhar lá, ter carro novo, 

viagem internacional, mas para mim não bastava isso, eu precisava de algo mais, eu 

aceitei regredir o salário, não tinha problema, eu aceitei porque tinha uma reserva da 

indenização, tinha quitado meu apartamento, estava com dois carros novos, e estava 
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empregado, só tinha que administrar o dinheiro, basicamente era isso, mas eu não me 

sentia feliz, não tinha o entusiasmo, o Deus dentro, eu acho que estava descrente da 

companhia.  

 

Por isso que a gestão de pessoas, que é o foco do teu mestrado, eu acho que é 

um negócio muito importante e complexo, porque qualquer variável pode tirar do eixo 

uma pessoa, que vai afetar o resultado lá na frente. Hoje pelo que eu sei, a empresa �T� 

ainda não tem uma pessoa na área de funilaria e pintura. Eu me considero um 

especialista nesse negócio de reparo automotivo, e tenho certeza que se a empresa �T� 

tivesse me dado as oportunidades, a rede de concessionárias iria ganhar e os clientes 

também. Mas eu nunca fui ouvido, como eu não tinha essa abertura de alguém me 

escutar, era cada um pra si e Deus pra todos. E não tinha valorização, faltava 

sensibilidade, japonês não tem isso (não sei se porque caiu bomba atômica), esse 

sentimento de funcionário não tem em empresa japonesa. Aliás, eu estava olhando a 

lista das melhores empresas para se trabalhar e não vi nenhuma japonesa. 

 

Até que me provem ao contrário, eles não sabem o que é sentimento humano, 

eles sabem bem o que é qualidade, eles alcançam liderança de mercado, mas a 

maneira como conseguem isso é outra questão, se é na disciplina, se é obrigado a 

cumprir aquilo é outra coisa. Eu ainda prefiro conquistar através das pessoas motivadas 

e não idéias impostas, onde você tem um ambiente de trabalho sem valor. E eu falando 

isso pra você me faz colocar para fora algumas coisas que estão engasgadas. Eu 

falaria isso para o presidente da empresa �T�, não teria medo nenhum, falaria que eles 

estão perdendo talentos, e um dos talentos que eles perderam fui eu, porque eu 

acredito no meu trabalho e que faria muito pelo cliente, iria fazer com que a empresa 

tivesse uma assistência técnica melhor na funilaria e pintura, que hoje não tem, e que 

nenhuma montadora tem. Toda concessionária que você for a funilaria e pintura está 

num canto, é cultural. 

 

Como empresário você não tem zona de conforto, vivo correndo risco toda hora. 

Porque como intermediações de negócios, que eu estava comentando, vou pra fora e 
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trago empresas que queiram investir no Brasil ou que queiram colocar um produto aqui 

através de uma importadora. Era minha meta ter três empresas para administrar e é o 

que eu vou fazer, vou administrar as três no mercado automotivo, não quero mais 

empresas, porque se não você perde o controle, perde o foco, então as três eu acho 

que são soluções de produtos que sempre vão consumir, nunca vai acabar e vai ser 

obrigado a usar. 

 

Como empresário tenho um dia-a-dia diferente um do outro, não tem rotina, 

porque tudo está nas tuas mãos, crédito, contas a pagar, recursos humanos, marketing, 

vendas, estrutura, e aí você não tem mais a estrutura da empresa grande. Tem coisas 

da estrutura que você não é competente para saber o que é, então você tem que sair 

do seu quadrado e buscar fora e isso é um negócio complicado, é uma coisa que no 

caso, quando você é empresário, a gestão de pessoas é você mesmo. Eu sou a 

empresa agora, e é difícil subdividir, porque você não sabe qual é o teu foco, como 

fazer, você está mal acostumado de ter toda aquela estrutura por trás e hoje não tem 

estrutura nenhuma. Então eu fui buscar conhecimento, eu fiz um curso do SEBRAE 

chamado Empretec, que é um curso de nove dias para empreendedores. Gosto de 

Cases de pessoas de sucesso (Samuel Klain, por exemplo), eu gosto de ler e aprender 

sobre coisas que eu não sou competente, vou atrás do conhecimento mesmo não 

podendo. Por exemplo, no Empretec são nove dias que você não se dedica à sua 

empresa, você tem que estar dentro do SEBRAE e é um curso que te ocupa muito, são 

várias atividades tipo do �o Aprendiz� e você tem que fazer, só que o prêmio é te 

mostrar que você não era competente para fazer aquilo. Se você aceita que não sabe, 

o Empretec te mostra como fazer, te dá o outro lado, essa é a grande sacada, você 

trabalha �O negócio� e não �No negócio�, se você pensar como vai tocar o negócio, 

porque se você fica trabalhando sempre no negócio é sempre tendo problema, você 

nunca tem tempo de fazer nada e se você trabalhar �o� negócio você busca outras 

informações, novos negócios e aí você começa a ter gente para te ajudar. Eu coloquei 

a Fernanda para me ajudar, o Mário que é excelente, que cuida da logística, o Paulo 

que trabalha na Zona Oeste, na Freguesia do Ó.  Então eu comecei a arrumar na 

minha cabeça, dentro da representação quais são os pontos de vendas e quem vai 
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cuidar do quê. O Paulo cuida da logística, custo e entrega para clientes B, C e D. 

Clientes A quem atende sou eu, o Mário vai cuidar do ABC, baixada santista, Zona 

Leste, e vai atender clientes B, C e D. Logística são eles, marketing sou eu. Faço toda 

a ligação de recepção de pedidos, eventos, e aí que ocupa mais o meu tempo, mas 

pelo menos é dinâmico você se sente útil, a minha opinião é ouvida, eu sou o número 

um da minha empresa, então o que eu definir está definido e tenho certeza que posso 

errar e aprender com esse erro, mas procuro fazer um risco calculado pelo menos, não 

é sair fazendo, eu acho que você pode calcular esse risco. 

 

Na minha opinião, o trabalho é um dos pilares do Homem, eu acho que é um dos 

pilares que sustenta o homem em pé, o trabalho é como se fosse uma coluna, um 

tronco com uma série de ramificações importantes para deixar a estrutura mais forte, a 

tua coragem, teu desempenho, tua simplicidade, eu acho trabalho fundamental. 

Resumindo eu acho que fui corajoso e fui louco também, quando eu não sabia era 

inconseqüente, mas tudo com o mesmo objetivo, sempre para uma qualidade de vida 

melhor para minha família para os meus pais, meu país, eu sou muito nacionalista, 

gosto muito do nosso país, ninguém fala mal do Brasil pra mim, nós temos problemas 

como qualquer outro país do mundo. 

 

Queria construir uma empresa para daqui a vinte anos poder lembrar dessa 

entrevista e passear com você na empresa e as pessoas estarem motivadas, alegres 

em estar trabalhando comigo, uma sala totalmente aberta, eu não quero sala com 

portas, uma sala onde as pessoas possam conversar comigo, uma bandeira do Brasil lá 

fora hasteada com o nome da minha empresa, um monte de gente com as suas 

famílias numa confraternização comigo. Eu queria olhar tudo isso assim, não precisa 

olhar do pedestal, eu quero olhar do mesmo nível, um monte de gente dependendo do 

meu trabalho, da minha empresa. 

 

Existe um conflito entre capital e trabalho muito forte, e um conflito tão forte que 

à vezes você perde até as definições de um e de outro, acabam se misturando, uma 

hora você não sabe mais o que é capital, você não sabe mais o que é trabalho. Por isso 
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a importância da gestão de pessoas, exatamente para você equilibrar isso, eu vejo 

nisso um equilíbrio e quem vai equilibrar isso são as pessoas, eu não tenho dúvidas. 

 

Eu acho que este teu mestrado nesta questão de gestão de pessoas pode mudar 

isso. 

 

Em geral, vejo as pessoas estagnadas, acomodadas, só para sobreviver no dia-

a-dia, eles acordam para viver o dia, eles não acordam para vivenciar o futuro. Hoje eu 

acho que esse é o maior mal das pessoas, que é o maior conflito de pessoas 

empreendedoras.  

 

Eu queria só te motivar nesse mestrado, que você conte comigo se precisar ir 

pessoalmente para falar eu vou, e outra a gente só vai ter uma empresa melhor, um 

ambiente melhor, um senado melhor, tudo envolve gestão de pessoas, educação. 

 

Rose, 34 anos, Formada em Letras 

 

Eu trabalhei como empregada até os trinta anos, mesmo quando trabalhava 

como empregada sempre tinha uma função paralela, vendia produtos de beleza, 

lingerie, jóias. 

 

Eu comecei a trabalhar com 12 anos, meu primeiro trabalho foi como vendedora 

numa loja de calçados, eu nunca fui de parar muito em serviço na minha adolescência, 

porque se eu desgostava de alguma coisa, saía. Nunca trabalhei sem gostar, nunca 

trabalhei sem prazer. Depois da loja de calçados, comecei a trabalhar numa loja de 

equipamentos para fazer sofá, por um ano mais ou menos, depois fui trabalhar numa 

boutique, lá gostava de trabalhar porque eu tinha autonomia. Sempre fui assim de não 

gostar de esperar os outros me mandarem fazer as coisas, sempre tomei a iniciativa e 

essa pessoa que era dona do negócio gostava disso, então eu fui evoluindo até chegar 

a ser gerente. Nessa loja eu fiquei cinco anos como gerente. 
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Naquela época eu era um pouco nova, eu gostava demais de me envolver com o 

público, conhecia muita gente, eu fazia amizade com os meus clientes, quando eles 

voltavam só queriam comprar comigo, mas essa área de vendas é muito explorada.  

 

Eu me sentia sufocada na verdade, porque o vendedor coitado, principalmente 

vendedor de loja que vende para o consumidor final. 

 

Tinha hora pra entrar, mas não tinha hora pra sair, não tinha hora de almoço, 

tinha que comer em quinze minutos. Hoje em dia não, as lojas até que estão dando 

mais suporte, até porque tem as leis, mas naquela época os empregados não tinham 

nem condução (passe), então você tinha mais dever do que direito, só obrigação, 

chegava uma hora que você falava: �puxa vida, estou vendendo pra caramba, estou 

trabalhando demais e sempre mais�. Tinha uma meta, você cumpria a meta e eles já 

aumentavam, você chegava em casa, dormia e sonhava que no outro dia tinha que 

vender um monte, por isso eu não continuei. 

 

Eu te falo que sou um caso meio a parte, se a pessoa me fala que tem que fazer 

alguma coisa, a pessoa me fala uma vez, porque na próxima eu vejo e já faço. 

 

Eu e meu marido demos certo na empresa, porque somos assim, a gente não é 

de ver um negócio caído e não levantar porque ninguém mandou. 

 

Na verdade que tem a mentinha, quer ser só funcionário para o resto da vida, é 

assim, ele pode ver o negócio no chão, mas não levanta se não mandar. É um ótimo 

comandado, mas não tem autonomia para estar decidindo nada, você consegue 

identificar um empreendedor de quem não é empreendedor nessas pequenas atitudes, 

porque quem não é empreendedor nasceu para ser comandado, não tem iniciativa. 

 

Nesse meio tempo eu me formei como professora e comecei a dar aulas, durante 

doze anos em escola pública. 
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Eu sempre gostei muito dos meus alunos, aquele aluno difícil, que nenhuma 

professora queria caía na minha sala, porque eu estudava, eu tinha um jeito para fazer 

a pessoa querer estudar, esse desafio para mim chegava a ser uma satisfação. A 

criança não querer e eu pesquisar algum jeito de fazer ela se interessar, chegava a ir à 

casa da criança para ensiná-la a escrever, era uma satisfação para mim. 

 

O professor também sofre um pouco, porque ele tem muita pressão por parte da 

diretoria, por parte dos pais, porque os filhos deles são sempre os santos do mundo. Eu 

tinha prazer, eu sentia como se fosse um desafio que eu tinha que vencer gostava de 

dar aula. Tinham colegas que reclamavam demais do salário, mas salário de professor 

não é ruim, agora não sei, mas naquela época eu ganhava um pouco mais de mil reais 

para dar aula meio período, se hoje isso é dinheiro, naquela época então. Todo 

professor tem seu carro, mora na sua casa própria. 

 

A maioria dos professores, digamos 80% não dá aula por amor à profissão, dá 

aula pelo dinheiro, às vezes até formado em outra coisa, mas não conseguiu exercer a 

profissão e aproveita alguma brecha para dar aula de alguma disciplina, mas eu 

percebia naquela época que 80% trabalhava pelo dinheiro e precisava de um emprego 

fixo. Quem trabalha para o estado tem muita mordomia, porque você chega em 

qualquer lugar e abre um crediário, você chega em qualquer banco e consegue um 

empréstimo, até porque a maioria é descontada em folha, naquela época era assim. O 

funcionário público tem muita regalia, então às vezes a pessoa nem estava satisfeita 

com o trabalho, mas não saía porque não queria perder as regalias. 

 

A gente como professor tinha dificuldades (bom, tudo o que é público não precisa 

dizer nada), era falta de material para as crianças carentes. As crianças já vinham com 

aquele problema de casa, problema de educação, de pai que bebe, de parente 

problemático, então tem todo um contexto social que é difícil de trabalhar. Quantos 

professores tinham que comprar uma borracha, um caderno, até giz para escrever na 

lousa, porque às vezes o estado não fornecia. 

 



 

 

123

Eu cheguei a fornecer material para meus alunos para que eles tivessem 

condições mínimas de estudo. Você vê que a criança não tem caderno porque não tem 

condições de comprar e a escola não tem para doar, então você vai deixar a criança 

sem estudar por causa de um mínimo possível de infra-estrutura. 

 

O meu maior prazer era quando pegava uma criança problemática e então você 

conseguia fazer com que ela aprendesse a ler, a escrever, quando encontrava na rua e 

cumprimentava e sentia o amor do aluno, isto para mim era tudo. 

Aí o que aconteceu, quando eu cheguei nos trinta anos, não tinha mais paciência, eu 

comecei a ficar muito nervosa e no ano que eu desisti de dar aula, fui no Hospital do 

Servidor em São Paulo e a médica falou que eu tinha acumulado muito stress. Porque a 

realidade dos alunos de escola pública é muito triste e você não consegue deixar de se 

envolver, então aquilo vai virando um peso na tua vida. A gente fala que tem que 

separar profissional do pessoal, mas é muito difícil, a mente fica trabalhando, você não 

consegue dar um �stand by� e amanhã eu volto.  

 

Eu trabalhava meio período, teve um ano que eu trabalhei na escola de manhã e 

a tarde num escritório de arbitragem de futebol (eu era árbitra, às vezes apitava jogo 

pela federação), eu fazia por hobbie, ganhava, mas gostava muito de futebol. 

 

Você num jogo de dois tempos de quarenta e cinco minutos perde três horas do 

teu dia, mas estava fazendo exercício físico, estava no que gostava, via os amigos. Eu 

trabalhei como arbitra de futebol por seis anos, nos finais de semana. 

 

Então eu pensei bem e parei de dar aula, porque já pensou, passar a vida indo a 

psicólogo. 

 

Teve um ano que eu dava aula de manhã para as crianças no ensino 

fundamental, trabalhava no escritório de arbitragem a tarde e a noite dava aula para 

adultos. Isso foi só por um ano, pois eu achei que era escravidão (o salário era bom, 

porque eu tinha três salários). 
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Eu saía de casa às seis horas da manhã e chegava às onze da noite. 

 

O trabalho no estado era meu emprego fixo, no escritório a gente mexia com 

mais de cem pessoas, ali era meu contato com o público, e aí surgiu essa vaga à noite. 

 Estavam precisando de professor e eu tinha uma amiga que já dava aula à noite 

e me chamou. Eu fui para a turma não ficar sem professor, porque tinha excesso de 

inscrições e falta de professor. Eu conheci alguns dos alunos que tinham se 

matriculado, porque eu sempre tive sorte de dar aula perto de casa (as três escolas que 

eu dei aula ficavam a menos de quinhentos metros de casa). Comecei a dar aula e me 

apeguei aos alunos, trabalhei até encerrar o ano. No outro ano eu já não dei aula, mas 

eu sou assim, se pego um compromisso eu não tenho coragem de abandonar no meio, 

é como se eu deixasse uma tarefa sem realização. 

 

Quando meu filho nasceu eu parei de lecionar, não quis mais, não fiz mais a 

inscrição para poder renovar o contrato. Porque funciona assim, professor que é 

contratado renova o contrato em janeiro, então fica três meses sem receber e o contrato 

costuma ser pelo ano letivo, e os que têm mais pontos conseguem, os que têm menos 

pontos ficam fora, existe muita competição. 

 

Agora aqui em São Bernardo para o primário está bom, porque está tendo 

concurso direto. Agora é só professor concursado, mas no estado ainda é assim, quem 

tem mais pontos escolhe as melhores escolas e quem tem menos vai para as escolas 

mais distantes. 

 

Quando percebi que já estava esgotada e com crise de stress, continuei no 

escritório de arbitragem aonde eu fazia recebimento, pagamento, contrato; porque esse 

escritório prestava serviço para clubes, federações (muito pouco), para torneio de 

empresas (eles requisitavam os árbitros, fechavam o contrato e o escritório mandava os 

árbitros). Eu cuidava de toda a parte administrativa e gostava desse trabalho porque 
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tinha contato com muita gente. É gostoso, você faz amizades, participa de muitos 

eventos; o esporte tem uma interação muito grande. 

 

Eu gostava muito porque lá era uma associação e o rapaz que era presidente me 

dava autonomia para que eu tomasse as decisões que fossem necessárias, se 

precisasse sair eu saía (a gente fazia muito jogo fora, Campinas, Cajamar, Mauá) e às 

vezes precisava ir a alguma reunião. Gostava também porque não tinha horário fixo, 

não precisava ficar lá dentro das 13:00 às 17:00 horas, eu saía muito, eu gostava dessa 

liberdade, mas mesmo assim eu só aguentei um ano.  

 

Nesse período que estava lá eu comecei a vender cata-vento, meu marido 

sempre trabalhou com isso, a gente trabalhava para uma fábrica do Rio Grande do Sul. 

 

O cata-vento é um equipamento para bombear água em sítios, fazendas, e 

comecei a vender. Na época meu marido era empregado dessa empresa, ele era 

montador de cata-vento e eu era vendedora autônoma. Parei de trabalhar no escritório 

de arbitragem e só vendia cata-vento. Trabalhei para essa firma por dois anos, eles 

estavam passando por dificuldades financeiras, eu vendia e eles não estavam me 

pagando. A gente tinha um investimento alto, eu pagava luz, telefone, fazia exposição e 

tudo isso tinha um custo muito alto e não recebia a comissão pela venda.  

 

Foi então que a gente decidiu abrir a firma, no começo meu marido tinha medo, 

ele não queria, e eu falei: �Vamos que a gente é capaz� e estamos até hoje, são três 

anos e estamos acima do esperado no meu plano de negócio que fizemos no começo. 

 

A fundadora da empresa fui eu, foi um ato de coragem, a gente não tinha capital. 

O que fizemos, eu tinha um carro bom, meu marido também, então vendemos os carros 

e conseguimos um capital e abrimos a empresa (aí foi assim �vendendo o almoço para 

pagar a janta�). Porque a gente não tinha instrução, as pessoas acham que quando vão 

abrir uma empresa é só ganhar dinheiro, mas é bem ao contrário, você nunca mais vê 

dinheiro até a firma se estabilizar. Então a gente vendia um cata-vento, fazia um 



 

 

126

folheto, vendia outro para fazer o site, outro para pagar o anúncio e foi indo até que 

hoje nós já somos reconhecidos nacionalmente e estamos entre as três primeiras do 

ramo de cata-vento para bombas de água. Agora estamos abrindo para trabalhar com 

cata-vento solar, mas é bem modesto, estamos na fase da representação para poder 

conhecer, porque estes equipamentos são todos importados, eu não quero começar a 

importar antes de conhecer bem o que vou vender. 

 

Hoje eu tenho ao todo oito funcionários, meu marido trabalha na fábrica e eu no 

escritório junto com a Kátia e o Marcelo. 

  

A gente tem muita dificuldade, o SEBRAE ainda ajuda muito, porque eu faço 

muito curso de capacitação. Como eu gosto participo bastante dos cursos, e isso ajuda 

para você ir aprendendo, porque às vezes você faz besteiras que depois nem acredita, 

mas é porque você não tem experiência e ser empresário não é fácil, ser empreendedor 

não é fácil. No começo teve momentos que a gente até pensou em desistir, porque 

sofremos muito, não conhecia o mercado, levava �cano� de cliente, perdia venda por 

bobeira, não tinha pulso, nem instrução, nem processo para poder passar para os 

colaboradores, era um caos. Hoje, aos poucos estamos colocando as coisas nos eixos, 

mas é difícil, porque quando a gente abre uma empresa, você acha que não vai 

trabalhar muito, só que na verdade você trabalha em dobro.(trabalhar em dobro é 

trabalhar sábado, domingo, feriado).  

 

Quando você trabalha para os outros, e deu cinco horas, se eu quiser ir embora, 

eu posso ir, o problema é dele, ele que tem as coisas para resolver. A gente quando é 

empregado é assim, se deu algum problema, passa para o chefe.  

 

Quando você é dono, tem que resolver, não tem ninguém para você jogar as 

coisas, a responsabilidade aumenta, o peso nas costas aumenta, é difícil. 

 

Não é qualquer um que agüenta, essa vida não. Aqui no condomínio eu conheço 

várias pessoas que entraram junto comigo e não agüentaram. 
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Eu comecei a empresa em casa, a gente fazia os cata-ventos na garagem e 

ficamos uns oito meses em casa. 

 

Então eu fiz o plano de negócio, foi aprovado e nós viemos para o condomínio. 

 

Quando a gente abriu a empresa eu comecei a sentir necessidade de me 

aperfeiçoar na gestão, porque a nossa empresa nunca teve problemas de vendas, 

apesar do nosso equipamento ser caro, nós nunca tivemos problemas. Tínhamos 

problemas de processo, de entrega, de fornecedores, gestão do dinheiro, a gente não 

tinha aquela idéia de que precisava estocar por causa do giro, a gente achava que tinha 

mil reais e esse dinheiro era nosso e podia gastar, e não é assim. 

 

Foi então que eu comecei a sentir necessidade de entender mais de gestão. 

 

Foi quando eu comecei a fazer os cursos no SEBRAE, com recursos próprios (de 

fluxo de caixa, de gestão, de programação de caixa, de programação de débitos, 

planejamento). 

 

Nós não tínhamos planejamento, decidimos abrir a firma, começamos a vender,  

eu mesmo tinha que entregar o cata-vento.Não tinha o planejamento de quanto ia 

gastar para fazer o cata-vento, quanto tempo para entregar, quantas pessoas para 

trabalhar, percebi que não dava para trabalhar dessa forma. 

 

Então comecei a fazer os cursos do SEBRAE e lá fiquei sabendo da incubadora 

de empresas, me interessei e procurei na Internet. Por fazer muitos cursos eu já tinha 

um contato maior com o pessoal e eles me informaram sobre uma palestra de duas 

horas que falava sobre plano de negócios, que dava para entender o que era, e se o 

meu plano fosse aprovado eu poderia entrar na incubadora. 
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Naquela época eu precisava de um espaço e de alguém para me dar consultoria, 

me ajudar nas dificuldades que estava enfrentando. 

 

Eu participei da palestra, que foi uma pincelada sobre o que é um plano de 

negócio e um roteiro com trinta questões (mostraram basicamente o plano de 

negócios). Através da internet eu achei um modelo de negócio mais específico, com 

mais informações, mais detalhes, e aí eu fiz um plano de negócios real (levei duas 

semanas para fazer), fiz pesquisa de mercado, de fornecedor, de concorrente (o meu 

plano não tinha nada fictício). Mandei para o SEBRAE e foi aprovado. 

 

Eu sou apaixonada pela minha empresa, apesar de que na área financeira 

quando eu era empregada era mais estável, porque todo mês eu sabia certinho o que ia 

ganhar, o que podia gastar, eu tinha facilidades por ser funcionária do estado, eu posso 

dizer que nas minhas mãos passava mais dinheiro. 

 

O meu erro foi que quando abri a empresa, eu parei com tudo, eu deveria ter 

continuado com alguma coisa para poder não descapitalizar a empresa, porque nos 

primeiros três anos você não ganha nada, tudo é gasto, você só começa a ganhar 

alguma coisa depois de três anos, porque aí você já está recuperando o capital 

investido e então começa a ganhar alguma coisa. 

 

Como empresária a minha satisfação pessoal é maior, porque é um alimento que 

as vezes é melhor do que dinheiro, porque não adianta você ter um monte de dinheiro e 

estar infeliz, não é verdade? 

 

Felicidade no trabalho é quando eu estou me sentindo útil. Às vezes passo um 

pouco de raiva, porque peço para alguém fazer uma coisa e faz errado, é o stress que 

não tem jeito de escapar, não existe felicidade total, por vinte e quatro horas. 

 



 

 

129

O que me deixa realizada é o prazer de acordar de manhã e saber que vou 

trabalhar, vou ligar para essa pessoa, vou conversar com tal fornecedor. Acho que a 

pior coisa do mundo é acordar e dizer: �puxa!  Tenho que ir trabalhar�. 

 

Eu sinto uma realização muito grande em saber que eu e o meu marido 

começamos do nada, e hoje já estamos conhecidos nacionalmente. 

 

Às vezes a gente enfrenta algumas dificuldades porque somos muito pequenos, 

então, se um cliente não paga isso já te dá um transtorno grande, acontece de ter que 

negociar algumas dívidas. Mas as coisas já estão caminhando para crescermos muito e 

isto é uma satisfação muito grande, porque nós viemos de famílias pobres, os pais dele 

são bem humildes e os meus também, então ninguém acha que você tem potencial 

para chegar lá. 

 

Eu acredito que não existe o impossível. Não foi fácil, a gente já passou poucas 

e boas, nós já passamos por dificuldades muito grandes, mas agora a coisa está 

melhorando. 

 

O trabalho é muito importante na vida do homem, eu não consigo me imaginar 

sem trabalhar, porque quando você trabalha, se sente útil. Eu nunca me imaginei uma 

dona-de-casa. Você já pensou acordar todo dia e fazer só o serviço de casa (o serviço 

de casa ninguém escapa de fazer), mas quando você trabalha fora, todo dia é uma 

experiência nova, todo dia acontece uma coisa diferente, e quando você trabalha em 

casa todo dia é a mesma coisa. 

 

Na verdade nada do que é rotina deixa alguém feliz, ninguém é feliz de fazer 

todo dia a mesma coisa. Acorda, vai trabalhar, volta pra casa, vai trabalhar, final de 

semana fica assistindo televisão, não adianta falar que a pessoa é feliz porque ela está 

se enganando. A pessoa tem que fazer alguma coisa que a realize. Para mim o que me 

realiza é conversar com as pessoas, fazer cursos. Eu sou muito comunicativa, se tiver 

que ficar em casa me sufoca. 



 

 

130

      

Eu e meu marido já tivemos muitos problemas com funcionários, porque (até por 

sermos de uma classe, por ter vindo de família humilde), a gente se torna muito amigo 

do funcionário, e isso não retorna de uma forma positiva para a empresa, nós estamos 

mudando o nosso jeito agora. 

 

Porque o que acontece, quando nós saíamos da empresa ninguém fazia nada, 

quando chegávamos todo mundo ficava brincando. Nós não sabíamos ser patrão, às 

vezes um funcionário cometia um erro e a gente ficava com dó de mandar embora, mas 

a pessoa não tinha dó da gente. 

 

De um tempo para cá nós percebemos que os funcionários estavam só visando 

dinheiro, quando chegava dia cinco e dia vinte e eles queriam o salário, não importava 

se o cata-vento estava pronto no prazo, ou se voltou com problema, então nós 

mandamos todo mundo embora, ficamos só nós dois. Começamos a contratar 

novamente, todos os funcionários que estão aqui hoje tem menos de dois meses na 

empresa. 

  

Nós percebemos que estávamos fazendo tudo errado. Eu queria conquistar as 

pessoas, mas acabava ficando submissa a elas, até porque não tinha experiência como 

empresária. 

 

Eu sempre tive muita iniciativa, meu marido também, só que as pessoas que 

estavam trabalhando com a gente não tinham. 

 

Eles não tinham comprometimento, e mesmo agora com essa nova geração, a 

gente mudou muito, e mesmo assim ainda estou com problemas de comprometimento. 

 

Eu acho que as pessoas não se comprometem porque visam mais o lado do 

dinheiro e não o lado do prazer em trabalhar. O Marcelo que é o meu vendedor, ela 

adora trabalhar como vendedor, eu sinto que ele gosta, mas não tem comprometimento 
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com horário, um dia chega às dez horas, outro às nove. Na semana passada meu 

marido teve uma reunião com ele, então ele chega no horário um ou dois dias, e de 

repente volta a se atrasar.  

  

Mas a falha é da gente, porque se você tiver alguém que te dá facilidades você 

aproveita. Então percebemos que a falha era nossa, a gente queria se aproximar muito. 

Somos nós que temos que exigir comprometimento, não é pedir, porque aqui é uma 

empresa.  

A gente tinha um soldador que vinha trabalhar o dia que queria, isso não pode, 

eu tenho meus compromissos, nós somos uma empresa, este mês atrasou uma 

entrega e o cliente não pagou, tive que pagar o boleto em cartório. Uma empresa que 

não tem problemas de vendas não precisa passar por isso. 

 

Eu e meu marido estávamos dando muita confiança e ousadia e as pessoas não 

reconheciam, porque nós pensávamos que as pessoas eram como nós quando éramos 

empregados, tinham comprometimento, autonomia de ação, mas infelizmente isso na é 

a realidade. 

 

Nós estamos aprendendo, porque isso tudo desgasta demais, até meu irmão, 

que trabalhava com agente, nós mandamos embora. 

 

Nessa parte o trabalho não estava me realizando, porque eu já estava nervosa, 

já estava com problema. Aí o que a gente tem que fazer é sentar, ver o que está 

acontecendo pra poder melhorar. Não tem 100% de realização, porque tem os 

problemas, é coisa que você mesmo tem que resolver. 

 

Um amigo meu empresário me falou que eu preciso pensar que essa mudança 

de comportamento é uma questão de sobrevivência. Então eu mudei o jeito de pensar, 

porque você percebe que quando é pra você ajudar as pessoas é uma maravilha, mas 

se você precisar de ajuda de alguém, esquece. 
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Eu posso te dizer que esse problema com os funcionários não está solucionado, 

mas está caminhando, porque até pouco tempo a gente não conseguia identificar que 

tem que ser assim, ou tem comprometimento ou não fica, não existe pessoa 

insubstituível. 

 

Essa parte de não saber lidar com os funcionários me arrebenta, mas eu estou 

buscando mudar esse rumo, porque se não eu perco o interesse pela empresa. 

Quando empregada eu tinha meu período de realização e quando não sentia 

mais prazer em ir trabalhar eu saía, eu não faço nada que não me dê prazer. 

 

Eu percebo agora que existe um conflito entre capital e trabalho e estou em 

busca dessa resposta, eu imagino que a pessoa tenha que trabalhar por prazer. 

 

Aí que está a chave do sucesso, porque não tem receitinha. Alguns falam que 

quando a gente dá treinamento aumentam as expectativas, a fidelidade e para mim não 

funcionou, eu dou treinamento porque quero as pessoas bem formadas. 

 

Eu vejo o trabalho como mais que uma fonte de sustento, eu vejo o trabalho 

como uma realização pessoal porque às vezes as pessoas falam que não trabalham no 

que gostam, mas ganham dinheiro com isso, e é o que importa. Mas se você buscar, 

tem alguma coisa na qual você trabalhe que vai te trazer satisfação, todo mundo tem 

alguma coisa que gosta. 

 

A empresa é um sonho que estou realizando, mas eu não cheguei nessa 

realização sem sacrifício. Como exemplo dos artesãos, depois do artesanato pronto, ele 

quer mostrar pra todo mundo, porque aquilo é a obra dele. 

 

O problema é que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço do sonho, 

nas primeiras dificuldades desistem. Mas eu tinha o meu objetivo, ninguém acreditava, 

mas eu acreditava apesar de todas as dificuldades. 
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José Carlos, 52 anos, formado em Engenharia Mecânica na Escola Politécnica 

(USP). 

 

Quando trabalhava como empregado, comecei como aprendiz da escola �S� e 

depois professor (Tutor da área de projetos). Trabalhei como empregado na função de 

engenheiro de projeto e continuei, depois de formado, vários anos como engenheiro de 

projeto. Como empregado trabalhei na empresa �O� como aprendiz, depois me formei 

em ferramentaria (três ou quatro anos). Na escola como professor mais ou menos nove 

anos, trabalhando a noite em paralelo. Depois de formado eu trabalhei como 

empregado na empresa �L� doze anos. Trabalhei em média vinte anos como 

empregado. 

 

Minha vida como empresário iniciou-se numa empresa familiar, essa empresa 

inicialmente era da minha irmã e do marido dela, e devido ao falecimento do meu 

cunhado e mesmo estando empregado eu me dispus a sair do emprego, apesar de ser 

um emprego estável (cargo de gerência), passei a ser empresário, foi uma mudança 

muito grande, um aprendizado. 

 

Hoje temos em média cinqüenta funcionários, e a empresa tem trinta anos, mas 

eu participo dela a quinze anos. 

 

Nós atuamos na área de jogos de diversão, jogos eletrônicos; atendemos 

condomínios, áreas de lazer de shopping e buffets. 

 

Eu comecei a trabalhar muito novo, eu estudava na escola �S� e tinha o sistema 

de seis meses na empresa, seis meses na escola para um melhor aprendizado (foi 

muito importante, porque me motivou a estudar). Venho de uma família que não tinha 

história de negócio próprio e eu percebia no chão de fábrica que havia uma 

subordinação muito forte, havia pessoas que mesmo estando descontentes, não 

alinhados com o que faziam ficavam refém da condição. Eu questionava porque não 

pediam a conta, porque não procuravam algum lugar que desse mais daquilo que 
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queriam, mas a resposta me fazia perceber que as pessoas se tornam refém da 

situação em função da família, da dependência do salário. Isso me fez perceber que as 

pessoas permanecem no emprego não por opção, mas às vezes por não ter outra 

saída, por sobrevivência, isso faz com que o desempenho da pessoa seja muito baixo, 

trabalha sempre pelo salário no final do mês e vai levando um dia atrás do outro. 

 

Eu com dezessete, dezoito anos assistindo a isso, decidi estudar, na busca de 

um futuro melhor, e não me sentia nessa situação porque não tinha compromisso 

nenhum, não tinha ninguém que dependesse do meu salário, mas na época (1973) era 

ferramenteiro (a profissão que tinha a maior remuneração no chão de fábrica), mas 

mesmo entre os ferramenteiros eu sentia que muitos tinham esse sentimento de estar 

ali pelo salário e não pelo que dava prazer. Eu sempre gostei, tinha facilidade pela 

habilidade manual e também porque a ferramentaria é uma coisa criativa, não é um 

serviço rotineiro repetitivo como usinagem ou linha de montagem. Você está sempre 

produzindo um ferramental novo para um fim diferente, já que a rotina me aborrece. 

 

Eu percebia que as pessoas eram submissas a um sistema de trabalho, 

principalmente aqueles que faziam partes do trabalho (só cortam, só usinam, etc). 

 

Uma coisa que percebi durante  a minha vida é que essa divisão de trabalho 

sempre gera um pouco de conflito, alguém cria um projeto e imagina como esse projeto 

deve ser feito, de uma certa forma, mas não é ele quem vai executá-lo, o projeto vai 

para uma segunda turma e a pessoa que vai executar sempre tem uma visão diferente 

e quer mudar o projeto, isso cria um certo conflito, se há liberdade para uma troca de 

idéias acaba por satisfazer as duas partes, mas nem sempre é assim, algumas 

empresas que são estanques, a engenharia envia o projeto e a execução tem que fazer 

do jeito que está, mesmo percebendo talvez alguma coisa errada ou não muito 

funcional, tem que seguir a direção e isso gera uma certa frustração, porque o 

sentimento de poder fazer melhor e não poder em função da hierarquia, das divisões 

departamentais, e no final da linha existe o grupo que vai usar a ferramenta do projeto e 

que muitas vezes acha que aquilo não foi executado de forma a facilitar o seu trabalho. 
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Isso acontece porque quem usa não conversa com quem faz, e quem faz não conversa 

com quem projeta, é uma cadeia de insatisfação. Tem também a pessoa da 

manutenção, que não participa do projeto, e que algumas vezes enfrenta dificuldades 

para fazer o seu trabalho. Se houvesse alguém que conseguisse olhar a cadeia inteira, 

veria que uma série de problemas poderia ser evitada. 

 

Na época em que trabalhei como empregado, não existia essa cultura de mostrar 

aos empregados aonde se quer chegar, acho que hoje já começa a existir e procuro 

colocar na empresa desta forma, mas nem sempre isso é bem recebido, tem pessoas 

que preferem fazer só aquilo, sem querer entender a continuidade do processo. Acho 

que essas pessoas são muito acomodadas, falta de querer participar mais das coisas, 

entender mais, guiar mais a vida delas, não tem interesse em dar sentido para vida 

delas, parece que são guiadas, não sabem bem para onde vai, o que tem que fazer; 

levanta cedo, pega o ônibus, vai para a empresa, faz o que mandam. Considero que 

essas pessoas são alienadas não só do trabalho, tem pessoas que são alienadas da 

vida, não tem propósito. 

 

Acho que o que leva as pessoas a ficarem assim é um pouco de frustração por 

não conseguirem mudar o mundo, existem tantas barreiras, elas tem tantos sonhos no 

começo da carreira, tem sonhos quando são jovens, quando casam, e eu percebo que 

a inércia é muito grande para mudanças e vão se frustrando, e algumas desistem da 

batalha contra o sistema capitalista, a forma como está estruturado (o caminho todo). A 

política é assim, a inércia é grande para mudança, no caso da política temos algumas 

frustrações e vai criando descrédito. 

 

Percebo nos meus filhos (eles tem vinte e três e vinte e quatro anos) a pretensão 

de mudar, de melhorar algumas coisas e eu incentivo isso, tem que batalhar, que 

sonhar, que acreditar, porque se não fizermos isso, não mudaremos o país nunca, mas 

os meus pais não me deram isso. 
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A gente sabe que durante a vida, a gente vai se frustrando, e aquele ímpeto, 

aquela vontade de mudar tudo vai diminuindo até que chega uma hora que você fala: 

cansei, eu empurrei demais o trem e ele anda muito devagar, acho que essa é a 

sensação. 

 

Durante o período que eu trabalhei como empregado, seja na indústria privada 

ou estatal, a barreira existe, a frustração existe, porque dentro de uma ordem 

departamental (na época era mais forte, mas ainda hoje existe) a coisa fica assim como 

um pequeno feudo. Cada um disputando o poder e isto frustra, às vezes você quer, 

dentro do seu feudo mostrar alguma coisa, um caminho melhor, e o dono do feudo não 

dá essa abertura, às vezes ele não tem essa grandeza de olhar o todo, acho que falta 

muito isso, o ótimo das partes não é o ótimo do todo, às vezes até piora o todo.  

 

Na empresa estatal isso é ainda mais forte, porque ela não tem responsabilidade 

sobre o todo. 

 

Quando eu trabalhei no chão de fábrica, eu via isso num nível mais básico, onde 

a frustração era de pessoas, depois na escola, onde trabalhei dez anos, saí de lá com 

isso, me frustrando, porque eu tinha intenção de melhorar todo um sistema de projeto e 

na verdade você encontra barreiras, cada um tem o seu papel e não existe um domínio 

sobre o todo, mesmo que o resultado tenha sido razoável, mas poderia ter sido melhor. 

Sempre pessoas defendendo a sua política, o seu �status quo�. 

 

Muitas vezes há o comprometimento das pessoas, até pelo próprio chefe do 

departamento para que a coisa seja boa, mas a falta de visão sistêmica, as pessoas 

estão tão dentro do seu feudinho, que não olham fora para ver que poderiam melhorar. 

Minha grande frustração no exército, é que eu sou uma pessoa que não consigo bater 

uma continência, obedecer a uma ordem se não souber o porquê, tem que fazer 

sentido, e poucas pessoas fazem essas perguntas; pra que é, pra onde eu quero ir, que 

resultado vai ter isso. E se você não tem essas perguntas, pra você ta bom, pode até 

estar comprometido, mas nem sempre vai te levar a um melhor resultado.    
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Quando atuei na escola �S� dando aula por nove anos, sentia uma certa 

liderança, porque você tem autonomia dentro da sala de aula. No chão de fábrica 

sempre fui comandado, por ter sido a parte inicial da minha carreira, como engenheiro 

na empresa estatal, assumi nos quatro últimos anos condução de equipes, projetos 

grandes executados por mão-de-obra de terceiros, projetos contratados. 

 

Mesmo atuando em cargo de liderança, sempre tive frustrações, problemas, a 

visão departamental que não permitia a liberdade na condução do projeto. 

 

Na empresa estatal você tem uma carreira �y�, existem dois tipos de liderança, a 

administrativa e a técnica, os chamados coordenadores de projeto, eu exercia a 

liderança na coordenação de projeto que tinha uma visão mais sistêmica, num projeto 

eu participava como líder, onde requisitava mão-de-obra especializada em diversas 

áreas para projeto (por exemplo: engenharia elétrica, mecânica), na verdade eu não 

comandava pessoas, mas sim planos de ação. Mas eu percebia que existiam 

frustrações no grupo (apesar de não estar fazendo a gestão direta de pessoas), alguns 

participavam sem muito empenho, porque havia orientações dentro da parte 

administrativa que de uma certa forma direcionavam a liberdade de participação em 

vários projetos. 

 

Eu como empregado sempre procurei o meu desenvolvimento próprio, o salário 

para mim não era o principal objetivo. Eu me questionava se a atividade estava 

agregando alguma coisa para o meu desenvolvimento pessoal, se estava, eu poderia 

abrir mão de uma remuneração melhor em função de ter um desenvolvimento pessoal. 

 

Como exemplo, quando trabalhei na empresa �O� e fiz o curso de ajustagem 

(sete ou oito pessoas fizeram este curso). Como eu fui bem no curso, tive a 

possibilidade de fazer o curso de ferramentaria e as pessoas continuaram lá na 

ajustagem. Tenho a certeza que se tivesse ficado na ajustagem eu sairia da empresa, 

pois sentiria que estava fazendo uma coisa rotineira, não estaria agregando nada para 
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mim e eu imagino que a relação de emprego deve ter a dedicação do empregado e em 

contra-partida deve ter a oportunidade de desenvolvimento pessoal, porque senão ela 

não cresce e vai ficar patinando. 

 

Em todas as empresas que trabalhei sempre procurei seguir este caminho, e 

quando não via esta possibilidade de desenvolvimento eu acabava saindo. 

Penso que o crescimento profissional, a pessoa que tem capacidade e 

competência, o salário é a conseqüência, uma pessoa que tem um bom currículo, um 

bom capital humano terá uma remuneração compatível. 

 

O que eu mais temia no começo da minha carreira era ficar refém da minha 

competência, não ter competência para ir em busca de uma oportunidade melhor. Eu 

penso que as pessoas devem quebrar este medo. 

 

Sempre existe uma incerteza, mas as pessoas devem reagir a isso, ou viverão 

com medo a vida inteira, se a pessoa tiver medo de viver, ela não vive. 

 

Eu penso que a vida ajuda quem arrisca, se não ficaremos sempre na mesmice. 

Eu percebo que as pessoas se acomodam, não arriscam e não evoluem. Tive um 

colega dentro da empresa estatal que morava em outra cidade, que chegava todo dia, 

sentava à sua mesa e passava o dia lendo jornal ou fazendo algumas anotações. Ao 

final do dia tomava o ônibus de volta para casa, e assim passava nesta rotina dia-a-dia, 

e eu o questionava sobre isso. 

 

Eu acredito que as pessoas não devem ser produtivas só para as empresas, mas 

principalmente para elas mesmas. Em algumas ocasiões em que eram oferecidos 

cursos, muitos não participavam porque tinham que chegar mais cedo, e eu 

questionava, pois via nisso uma oportunidade de crescer, adquirir conhecimento. Eu 

percebo que existe este tipo de pessoa, que não cultuam o desenvolvimento próprio ou 

talvez ainda não descobriram qual o sentido da vida. 
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Eu penso que a vida vale a pena se você torná-la interessante para você, 

questionar-se onde quer chegar como pessoa. 

 

Quando deixei de ser empregado para ser empresário, deixando um salário bom 

e certo, emprego garantido, alguns me chamaram de louco, e eu por outro lado 

questionei a postura muito cômoda deles, porque penso que toda empresa, mesmo 

sendo estatal, deve ser produtiva. O que aconteceu é que após alguns anos, a empresa 

foi privatizada e vários deles perderam o emprego devido a falta de atualização, se 

viram numa situação muito difícil de recolocação (é perigoso a pessoa contar com 

estabilidade que não existe). 

 

Penso que ninguém consegue viver no ócio, mesmo a pessoa rica tem um 

atividade, um sentido, um trabalho, nem que seja humanitário. Nós passamos a maior 

parte da vida dedicada a um trabalho, outra parte dormindo e poucas horas com a 

família e lazer, portanto este trabalho tem que dar um sentido à nossa vida tem que 

acrescentar. 

 

O trabalho deve ter o sentido de crescimento pessoal, é lógico que a empresa 

tem que crescer, você tem que atingir uma meta, um trabalho ou um projeto que quer 

nascer, se desenvolver, mais isso só faz sentido no final se pra você houver 

crescimento, você como pessoa. 

 

Esse crescimento como pessoa significa trazer conhecimentos para você do 

ponto de vista técnico dentro da sua área de atuação e uma outra parte que é o 

relacionamento, como lidar com as pessoas, como você tirar o melhor delas, como 

entendê-las, que é uma parte difícil. Eu dei aula há um bom tempo, e agora mais ainda 

como empresário eu percebo que a dificuldade maior que a gente tem é no trato com as 

pessoas, dentro da minha empresa, dentro de outras empresas, a parte mais difícil é a 

comunicação, o que chega na pessoa, como ela interpreta aquilo e o que ela faz com 

aquela informação e como devolve. 
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Percebo que tem pessoas que vivem um trabalho rotineiro e por um lado é bom 

que existam pessoas assim, porque as empresas são captadoras de recursos e 

formadoras de capital e para gerar capital ela tem atividades rotineiras. Eu acho que a 

rotina embota as pessoas, eu vejo que uma pessoa que faz sempre a mesma coisa, 

todo dia, ano após ano, é difícil colocar na cabeça dela um sentido de crescimento 

pessoal, de desafio, porque se ela despertar para isso certamente ela irá buscar outra 

opção, a menos que ela tenha uma atividade fora, talvez uma ONG que dê 

complementação do sentido de desenvolvimento. 

 

Dentro da empresa eu tenho funcionários que estão comigo há mais de dez 

anos, vestem a camisa da empresa, mas fazem sempre a mesma atividade, com 

algumas alterações quando mudamos o produto, mas a atividade de montagem é 

sempre a mesma. Eu procuro dar alguns treinamentos motivacionais, de crescimento 

pessoal, de reflexão, mas alguns não gostam. Não sei se assusta a reflexão, talvez o 

despertar para aquilo que está fazendo e descobrir que está morrendo um pouquinho 

todo dia, eu acho que quando a gente desperdiça a vida, você está morrendo (um dia a 

menos que você deixou de colocar algo para você como pessoa). 

 

Há um ano atrás eu propus que toda 2ª. Feira antes de iniciar o trabalho, nós nos 

reuníssemos (os cinquenta trabalhadores) e fizéssemos uma reflexão sobre o sentido 

de estarmos aqui, fazíamos a leitura de uma parábola que nos fizesse raciocinar a 

respeito de diversas coisas (tínhamos um rodízio na leitura e cada um dava o seu 

parecer sobre o assunto). Eu fiz isso com muita dificuldade por um ano, e após este 

período questionei as pessoas sobre a continuidade deste trabalho. Algumas gostariam 

de continuar, mas a maioria achou que era perda de tempo, percebi que as pessoas 

não gostam de exercitar a reflexão e acabei parando e isto me causou um sentimento 

de frustração. Pretendo voltar a fazer, não sei de que forma, porque percebi que o que 

mais desanimou essas pessoas foi a questão delas terem que dar o parecer, de falarem 

para as outras, mas acho que é importante as pessoas falarem sobre o que elas 

pensam. 
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No ano passado, fizemos em cinco sábados, a empresa inteira, contratamos uma 

psicóloga que fez um trabalho que começou com uma análise psicológica de cada um 

dos funcionários, dando um feed-back para cada um e depois todo um trabalho de 

como participar em equipe, quais são as falhas de comunicação, jogos de equipe. Eu 

pagava as horas do curso para ter a participação, e mesmo assim muitos não vinham. 

No final fazíamos um churrasco, que era mais um motivo para estarem presente, mas 

muitos não gostam de participar e o que eu percebi depois do treinamento que o 

aproveitamento foi baixo, ou seja, as pessoas não aproveitam ou não fazem uma 

reflexão profunda das coisas, se participavam era por obrigação, não estavam 

percebendo(apesar de colocar isso para elas) que o mundo está mudando, que a 

empresa está mudando, que o que precisamos é de uma pessoa autônoma, nós 

precisamos de pessoas que saibam ver aonde está o objetivo da empresa, que é a 

satisfação do cliente, entregar o produto com qualidade e para isso precisa da 

colaboração de todo mundo. 

 

Hoje, vindo pra cá, ouvi no rádio que existe uma demanda enorme por emprego, 

do outro lado existe uma massa de desempregados enorme, mas essa massa não está 

se preparando para a qualidade do emprego que está sendo oferecido, ou seja, não 

tem capacidade para ocupar as vagas existentes e isso tem um custo alto para o país. 

Nossa empresa tem o hábito de pegar jovens entre vinte, vinte e um anos sem 

experiência, nunca trabalharam e a gente traz para dentro da empresa, faz este 

trabalho de treinamento e alguns aproveitam bem, saem depois para empregos 

melhores (eu dou parabéns). Outros ficam um ou dois anos e saem daqui sem ter 

aprendido grande coisa, apesar de toda oportunidade que a gente tem dado, são 

pessoas que não perceberam que elas têm que crescer como pessoas, tem que dar a 

parte delas, elas tem que se comprometer, se ela não coloca a vontade dela de 

participar de um curso, de um treinamento e perceber que se ela tem a dar, ela vai 

também receber, por exemplo, aqui se eu vejo que a pessoa fica um ou dois anos e não 

evolui, não participa, ela é substituída. 
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São pessoas que às vezes fazem até um esforço para ser demitido em função do 

fundo de garantia, seguro desemprego, trabalham para sobreviver, só vêem o salário 

como troca daquilo que ele está dando para a empresa, enquanto que o salário é só 

uma parte, acho que se ele percebesse que está crescendo como pessoa e dentro 

desse crescimento está criando oportunidades (ele não se compromete). Eu penso que 

a pessoa que entra numa empresa como ajudante geral e depois de dois anos ainda 

está na mesma posição e numa avaliação de desempenho a gente chega à conclusão 

que ele não tem competência para crescer, ele não serve, não está crescendo como 

pessoa e não é isto que eu quero. 

 

Outro lado perverso que eu vejo, e que eu falo para as pessoas quando entram 

na empresa, quando eu pego uma carteira profissional e olho que no período de um 

ano essa pessoa passou por três ou quatro empresas, eu já percebo que para mim 

essa pessoa não serve. Eu prefiro pegar uma pessoa com a carteira em branco, 

dizendo que não teve oportunidade, então eu vejo nele uma chance de conseguir um 

bom empregado, porque dou a ele oportunidade, treinamento e mostrar sua 

capacidade. 

 

Eu falo para minha filha que está entrando no mercado de trabalho agora, 

procure ficar pelo menos um ou dois anos numa empresa, porque a pessoa que fica 

dois anos num emprego está mostrando que tem adaptação, que sabe viver em grupo, 

sabe pertencer a uma entidade. 

 

Dentro da empresa passei por todos os setores (projetos, chão de fábrica, 

coordenação da equipe de trabalho, gerente industrial) mais ainda continuo 

entrevistando as pessoas na seleção. 

 

Eu estou num ponto que tenho delegado bastante, como a empresa é familiar e 

meus sobrinhos já estão formados e passaram a fazer parte da força do trabalho, eles 

estão carregando a empresa. Minha irmã e eu estamos mais na parte de orientação e 

consultoria, estamos olhando mais o relacionamento da empresa com outras empresas, 
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com outras entidades. Estou fazendo um trabalho maior com SEBRAE, com outras 

empresas na formação de associação de empresas, juntar empresas do mesmo ramo 

para conseguir benefícios do tipo verba para cursos, incentivos para o grupo. 

 

Hoje eu me preocupo com o relacionamento da empresa com a sociedade, 

porque a empresa tem trinta anos, ela vai sobreviver, é dinâmica, porque o ramo de 

entretenimento é dinâmico, é como moda você tem sempre que estar atualizando. A 

cinco anos eu fiz uma parceira com universidades, isso tem trazido resultados, hoje nós 

temos parceira com a Universidade de São Paulo no desenvolvimento de projetos e 

com a Universidade SENAC na formação de pós-graduados na movelaria e isto tem 

trazido um relacionamento bom para a empresa. 

 

Eu gosto de pôr a mão na massa, eu participo da formação do conceito de um 

novo brinquedo, eu converso com os clientes, com o mercado e você percebe um 

brinquedo que seria interessante de ser fabricado. Então até a concepção, como é a 

filosofia de como deve ser eu participo e às vezes fico tentado a descer a níveis mais 

baixos, mas a gente tem que deixar. Vou até esse ponto e passo para o pessoal do 

projeto e de vez em quando eles vem trocar uma idéia e algumas vezes eles fazem 

coisas mais criativas do que eu poderia ter feito e que é o lado legal da coisa. A troca 

na comunicação, a gente tem que estar sempre atento a ouvir o outro lado, porque 

sempre vem coisas que podem te surpreender. 

 

Por exemplo, nesta parceria com o SENAC que é na área de design, algumas 

vezes temos conceitos de brinquedos e eles vêm e fazem uma releitura. Eles dão uma 

visão de alguém de fora como é aquilo e de vez em quando eu fico surpreso porque eu 

nunca havia olhado por aquele lado, por isso que a gente precisa ouvir as pessoas. A 

vida tem esse lado bacana, a pessoa tem que olhar para as coisas com os olhos dos 

outros, porque psicologicamente cada um tem um jeito de olhar as coisas, o técnico 

olha de um jeito, quem é humanista tem o seu jeito, quem é muito tradicionalista como 

um contador tem um jeito mais engessado, o artista olha de um lado muito livre, então 
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se você conseguir olhar com os olhos de todas essas pessoas, com certeza você vai ter 

uma idéia melhor daquilo que pode ser feito. 

 

Eu tenho cobranças familiares grandes, porque teve uma fase da minha vida que 

eu trabalhei muito e a família ficava em segundo plano, depois eu percebi que a gente 

tem que tentar conciliar, hoje consigo equilibrar melhor. 

 

Hoje eu sinto que foi a melhor coisa que eu fiz, quando eu saí de ser empregado 

para ser empresário. Mas no começo a sensação que você tem, é que eu tinha um 

guarda-chuva e estava protegido, tinha salário, empresa estável, recebia direitinho e de 

uma hora para outra você sai na chuva, você começa a levar uma chuva de pedra, 

porque deixa de trabalhar oito horas por dia e passa a trabalhar vinte e quatro, porque 

todo dia você tem que resolver e ganhar o pão do dia seguinte. Muitas vezes até 

dormindo você sonha com a solução de um problema. 

 

Você passa para sobrevivência de uma outra forma, quando você é empregado 

em uma empresa estável, você não precisa se preocupar com estabilidade, que é 

enganosa porque você está amarradinho dentro daquilo, talvez dentro desta 

estabilidade você não consiga abrir os olhos para um universo diferente, estilo de vida 

diferente, uma forma de enxergar as coisas diferentes, você fica meio com os olhos 

embaçados. Quando você vai para o outro lado, que você tem que sobreviver com os 

próprios recursos, então no primeiro momento assusta bastante, porque no fim do mês 

só vai ter dinheiro se eu trabalhar, se vender, ou não vai ter. O medo que a pessoa tem 

quando vira empresário do dia para noite é o medo da incerteza do dia seguinte, do 

mês seguinte, do ano seguinte, porque você não fez um histórico, mas à medida que 

você vai trilhando você vai criando uma segurança, autoconfiança. 

 

Passados estes quinze anos que estou como empresário, eu digo para quem 

está saindo de uma faculdade, não procurem um bom emprego, criem sua empresa, vai 

ser dono do seu próprio negócio, não tenham medo, vocês estão começando e este é o 

caminho. 
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Nos Estados Unidos eles têm esta cultura, no Brasil nunca teve esta cultura, pelo 

contrário a gente sempre teve a cultura do bom emprego. A vinte ou trinta anos atrás o 

sonho de todo mundo era arrumar um bom emprego, eu diria hoje o seguinte, daqui pra 

frente cada vez mais bom emprego não vai existir, o que existe são pessoas que têm 

uma boa capacidade, sabem administrar suas carreiras e a medida do possível se 

tornem empresários, vão atrás daquilo que querem. 

 

No Brasil hoje eu vejo tantas oportunidades para quem quer começar, que eu 

acho que só não é empresário quem não quer. É lógico que não dá pra fazer todas,  

precisa verificar qual é a sua competência, qual é o seu nicho, onde você vai focar e 

então desenvolver o trabalho ali. 

 

Fazendo uma metáfora, do passarinho com carteira assinada dentro da gaiola e 

do passarinho que sai para alçar seu próprio vôo na conquista da sua liberdade, mas 

com uma insegurança danada que não sabe como encontrar a sobrevivência. 

Mas a hora que o passarinho descobre o mundo ele fica maravilhado, ele vê um 

universo inteiro a ser explorado e não precisa ficar preso na gaiola, é o que acontece 

com a gente, um pássaro solto é um pássaro feliz. É lógico que tem o risco, mas tem 

pessoas que não gostam de correr esse risco, nem todo mundo tem perfil de ser 

empresário, mas quem tem possui exatamente esta visão, prefere ser um pássaro livre 

com todos os riscos do que ficar preso numa gaiolinha e não conhecer o mundo. 

 

A liberdade no final é você escolher o sentido que você quer dar para sua vida. O 

fato é um só, a pessoa que acredita naquilo que ele quer, ele consegue, não existe a 

não ocorrência da conquista, em qualquer setor, se você falar com pessoas que 

começaram do nada e conquistaram alguma coisa, com certeza ela vai falar que teve 

dificuldades, batalhou muito, mas sempre acreditou naquilo. E a pessoa que acredita 

vai atrás, batalha, consegue o que quer, é lógico que tem medo e ela vai conquistar 

mais a medida que arriscar mais, quebrar mais o medo, a incerteza. 
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Eu acredito que vou deixar uma empresa que se preocupa em atender às 

necessidades da sociedade dentro do nicho que se propõem e, para os empregados 

queremos ter um time de pessoas que saibam o que estão fazendo aqui, qual a 

importância deles dentro da empresa e dentro desse atendimento ao mercado, pessoas 

conscientes. Eu imagino que com o passar do tempo, não só a nossa empresa, mas 

todas as empresas só vão conseguir sobreviver na medida em que todas as pessoas 

que estão dentro delas, tenham consciência do que a empresa faz, quais são os 

valores da empresa, e a pessoa tem que compartilhar desses valores, como essa 

empresa se relaciona com a sociedade e se orgulhem de como a sociedade enxerga 

esta empresa. 

 

Num outro ponto, eu tenho feito e tenho participado ativamente no sentido de 

agrupamento de empresas (APL), eu faço parte de uma APL de móveis da Grande São 

Paulo, um conjunto de setenta e duas empresas e nós fazemos uma reflexão com 

empresas que tem focos afins, de como podemos atuar melhor no mercado, como ter 

um relacionamento melhor entre as empresas, se auto-ajudando e ao mesmo tempo 

como satisfazer melhor as necessidades do mercado. 

 

Se a gente conseguir com o tempo mostrar que assim como as pessoas se 

organizam dentro de grupos familiares para ter bons resultados, as empresas também 

têm que se reunir em grupos para obter melhores resultados. 

 

Estou ajudando outros pequenos empresários, mostrando o caminho do 

crescimento e eles precisam levar este conhecimento para dentro da empresa, na 

participação dos empregados, por exemplo, se não eles não vão sobreviver. 

 

Nós tivemos um caso de uma parceria com a USP, aonde quem fez o projeto 

para nós foram os estagiários. Quando eles se formaram nós os incentivamos a 

fazerem um grupinho e formar uma empresa, que hoje já está com dois ou três anos, 

com bastante serviço e é uma empresa que tem tudo para crescer. Eu acho que isso é 

um grande trabalho, de gente que passou por isso começar a incentivar os que estão 
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chegando a se juntarem com dois ou três colegas que tem uma visão parecida, 

afinidade a montar uma empresa, ir a luta, porque eles não vão arrumar um bom 

emprego, já que um bom emprego não existe. 

 

Eu acredito que aquele medo que eu tive quando saí da empresa, a pessoa que 

já começa como empresário não vai ter, vai ser uma coisa natural, porque a pessoa que 

não tem nada (não tem um bom emprego e também só tem um diploma e uma boa 

idéia na cabeça), essa pessoa aos poucos vai conquistando um ganho, uma posição 

sem ter esse medo inicial. 

 

Acho que a pessoa que está trabalhando, se ela sentir a carreira dela, ele não 

está simplesmente trabalhando para criar receita para a empresa, mas sim para criar 

conhecimento para ela, um desenvolvimento pessoal e em contra-partida ela está 

dando uma receita para a empresa, é um ganho dos dois lados (é o ganha-ganha). 

 

Eu tive essa situação várias vezes, pego um estagiário e essa pessoa não sabe 

muita coisa. Trago esse jovem para dentro da empresa e ele fica como estagiário por 

seis meses para ter um primeiro contrato. Ele recebe o diploma e nós o efetivamos, ele 

trabalha mais um ou dois anos na empresa e então chega uma hora que já aprendeu 

uma série de coisas e aí ele começa a perceber que a minha empresa é pequena e não 

pode dar para ele alguns benefícios (clube, seguro saúde). De repente esse funcionário 

que esteve comigo, me deu uma receita, me ajudou, mas ele também cresceu, então 

ele percebe que o mercado precisa de uma pessoa como ele com dois anos de 

experiência e que vai pagar duas vezes mais do que eu e aí ele vai embora, eu dou os 

parabéns. A nossa empresa é um trampolim, nós formamos mão-de-obra. Nem todos 

fazem isso, ou se acomodaram ou estão felizes aqui. 

 

A relação emprego trabalho não precisa ser de conflito pode ser ganha-ganha. 

 

Acho que hoje em dia o empresário não pode, pelo menos não deve, pensar 

assim, vou pagar mal essa pessoa para poder ter lucro, não é assim que funciona, pelo 
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contrário, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: o lucro não está em pagar mal 

o funcionário e sim em vender bem para o cliente, porque o cliente é quem tem o 

dinheiro, não o empregado. A percepção do cliente que é um bom produto, faz com que 

ele me dê lucro.  

 

Devemos pagar o funcionário dentro de uma realidade de mercado. 

Pode existir um conflito maior, o mercado como um global, mas aí existe a 

pressão dos dois lados, se você for olhar o conflito existe e nem sempre a razão está 

de um lado ou de outro, porque pode parecer que existe sempre a exploração do capital 

sobre o trabalho, mas eu acho que existe o contrário também, existe uma exploração 

do trabalho sobre o capital na medida em que às vezes você tem conflitos como 

ocorreu no ABC, com a fuga de várias empresas por causa de conflitos, por uma 

inversão, o próprio sindicato impôs uma condição que inviabilizou. 

 

Eu acredito que por uma questão de sobrevivência, no futuro teremos uma união 

entre capital e trabalho. É o que colocamos entre as empresas na APL que eu participo, 

ou nós vamos se unir não só as empresas, mas na verdade o que temos que ter é uma 

parceria com o empregado. Na célula empresa tem que ter esta parceira entre o capital 

e a  mão-de-obra, ou seja, na medida que você esclarece o pessoal qual é o sistema, 

qual é a organização, conscientizando o trabalhador da importância dessa parceria para 

obter o resultado. A união entre capital e trabalho começa dentro da empresa e à 

medida que isso vai se consolidando dentro das empresas pequenas e essas começam 

a se unir e trabalhar no sistema ganha-ganha isso vai se multiplicando, porque o 

mercado como um todo, nada mais é do que a somatória, então eu acredito que num 

futuro tem que ter um equilíbrio. 

 

Se conseguirmos levar essa consciência para a pequena empresa de que tem 

que ter uma parceira, de que não tem outra forma de sobreviver, a pequena empresa 

não consegue ter um bom resultado se ela não tiver um relacionamento com os 

empregados, ela só vai ser competitiva se houver uma união, o funcionário veste a 

camisa da empresa, dá o melhor de si, a empresa consegue um bom produto e com 
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isso ganha mercado e isso retorna em mais ganho, que é revertido em melhorias. É o 

que acontece na nossa empresa. A quinze anos atrás a gente tinha dificuldade em dar 

uniforme, vale-transporte, treinamento e a medida que foi passando conseguimos dar 

melhores condições de trabalho, estrutura melhor e isso beneficia o empregado, 

inclusive na própria capacitação, criando inclusive maiores chances de recolocação no 

mercado. 

 

Espero que possa ter contribuído com o trabalho, na verdade eu me dispus a 

fazer a entrevista exatamente por que eu participei realmente dos dois lados, sofri dos 

dois lados e eu acho que não precisa ter conflito, hoje olhando, lógico que consigo ver 

que os interesses são um pouco diferentes, são conflitantes, apesar disso são partes da 

mesma moeda, capital e trabalho estão juntos, não dá pra dividir e eles vão ter que se 

entender. 
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CAPITULO VIII - SINTESE DA PESQUISA TEÓRICA COM O ESTUDO DE CAMPO  
 

Apresenta-se a seguir uma reflexão entre o pensamento teórico e o prático 

através do estudo de campo desenvolvido pela técnica da história oral temática. 

 

Na visão de Severino (1996, p.117), �A ciência enquanto conteúdo de 

conhecimentos, só se processa como resultado da articulação do lógico com o real da 

teoria com a realidade�. 

 

Apresenta-se a seguir a conexão existente entre a pesquisa teórica e o estudo 

de campo. 

 

1. Fenômeno da Separatividade - Fragmentação do Homem com a Natureza 
 

No primeiro capítulo, apresenta-se a existência de uma abrangente 

interdependência do homem com o outro e com a natureza. Esses componentes, 

apesar de inseparáveis, foram fragmentados, o que causou um problema para a 

humanidade, o chamado fenômeno da �separatividade� � o homem, um ser social, 

separado dos outros homens e da natureza. Devido a este fenômeno, surgiram formas 

de dominação entre os homens, acarretando conseqüências para a sociedade. 

  

Pelo depoimento abaixo, evidencia-se a inquietude do entrevistado com relação 

à separação do homem da natureza. 

 

� ... acho que é uma característica, tem pessoas que olham a paisagem e não 

enxergam nada, eu enxergo. Quando trabalhei em Manaus, no horário de verão eu 

trabalhava e tinha uma hora a mais de dia, e em conseqüência disto podia assistir a um 

pôr do sol maravilhoso todos os dias, isto é uma recompensa a mais para mim. Então 

eu me pergunto: porque nós acabamos com isso?  
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2. Fenômeno da Separatividade � Conflito Capital X Trabalho, Sociedade de 

Dominação  

 

Percebe-se no discurso dos entrevistados, o conflito existente entre os interesses 

do capital e do trabalho, cujos objetivos são divergentes emergindo desta forma na 

sociedade como uma cultura de dominação. 

 

� Eu não tenho funcionários no momento, mas cheguei a ter seis funcionários, 

mas existem muitas obrigações para o patrão, e poucas para os funcionários, o que 

reduz muito o nível de responsabilidade individual da pessoa enquanto funcionário, tudo 

é o patrão que responde, tudo é o patrão que tem que fazer, e não há contra-partida�. 

 

� Existe um conflito entre capital e trabalho muito forte, um conflito tão forte que 

às vezes você perde até as definições de um e de outro, acabam se misturando, uma 

hora você não sabe mais o que é capital,  outra você não sabe mais o que é trabalho. 

Por isso a importância da gestão de pessoas, exatamente para  que exista o equilíbrio, 

e são as pessoas que irão gerar o equilíbrio, eu não tenho dúvidas�. 

 

�De um tempo para cá nós percebemos que os funcionários estavam só visando 

dinheiro, quando chegava dia cinco e dia vinte e eles queriam o salário, não importava 

se o cata-vento estava pronto no prazo, ou se voltou com problema, então nós 

mandamos todo mundo embora, ficamos só nós dois�.  

 

�Eu percebo agora que existe um conflito entre capital e trabalho e estou em 

busca dessa resposta, eu imagino que a pessoa tenha que trabalhar por prazer�. 

 

�Na maioria das vezes me sentia um pouco assustado diante das metas, você 

sempre fica um pouco preocupado, porque você acha que é muita coisa, você não vai 

conseguir, o medo é a primeira coisa que vem, sempre pressionado pelas metas, elas 

sempre ficavam batendo nas suas costas. Você acordava de manhã, tinha que vender 

oito fitas por dia, tinha que vender cem reais por fita e cumprir a tua meta do final do 



 

 

152

mês com as lojas. Então se não cumprisse ficava na caderneta vermelha do diretor, e 

eu nunca gostei disso�. 

 

� Tudo o que eu criava não valia, não tinha valor, eu estava na empresa, mas eu 

era mais um, eu era operário de linha pago todo dia 5 e dia 20 para baixar a cabeça e 

escrever alguma coisa, não servia para nada� . 

 

 �Eu me sentia sufocada na verdade, porque o vendedor coitado, principalmente 

vendedor de loja que vende para o consumidor final. Tinha hora para entrar, mas não 

tinha hora para sair, não tinha hora de almoço, tinha que comer em quinze minutos. 

Hoje em dia não, as lojas até que estão dando mais suporte, até porque tem as leis, 

mas naquela época os empregados não tinham nem condução (passe), então você 

tinha mais dever do que direito, só obrigação, chegava uma hora que você falava: �puxa 

vida, estou vendendo pra caramba, estou trabalhando demais e sempre mais�. Tinha 

uma meta, você cumpria a meta e eles já aumentavam, você chegava em casa, dormia 

e sonhava que no outro dia tinha que vender um monte, por isso eu não continuei�. 

 

3. Fenômeno da Separatividade � Racionalidade, Parcelamento das Tarefas, 
Divisão do Trabalho por Maior Produtividade, Rotina Provocando a Perda de 
Sentido 

 

Nota-se que os entrevistados sentiam dificuldades em lidar com a divisão do 

trabalho, na busca por mais produtividade, tornando o trabalho rotineiro sem sentido. 

 

�Uma coisa que percebi durante a minha vida é que essa divisão de trabalho 

sempre gera um pouco de conflito, alguém cria um projeto e imagina como esse projeto 

deve ser feito, de uma certa forma, mas não é ele quem vai executá-lo, o projeto vai 

para uma segunda turma e a pessoa que vai executar sempre tem uma visão diferente 

e quer mudar o projeto, isso cria um certo conflito, se há liberdade para uma troca de 

idéias acaba por satisfazer as duas partes, mas nem sempre é assim, algumas 

empresas que são estanques, a engenharia envia o projeto e a execução tem que  ser 
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realizada da maneira em que está, mesmo percebendo algo errado ou não muito 

funcional, tem que seguir a orientação e isso gera uma certa frustração, pelo 

sentimento de poder fazer melhor e não fazê-lo em função da hierarquia, das divisões 

departamentais, e no final da linha existe o grupo que usará a ferramenta do projeto e 

que muitas vezes acha que aquilo não foi executado de forma a facilitar o seu trabalho�. 

 

�O que era cansativo não era a quantidade de trabalho, mas a rotina obrigatória 

do dia-a-dia que exauria a energia, isso de certa forma me desmontava (sinto que 

desmotivar é uma palavra muito negativa, forte), eu acho que era uma vítima da 

incompatibilidade entre a minha forma de ser (tenho dificuldades em dominar a minha 

maneira de ser), parece que é uma coisa que vem de dentro e eu não consigo 

controlar. Sentia uma espécie de depressão e não desmotivação, que cheguei até ir ao 

médico, eu me alimentava direito, fazia atividade física regular dentro da fábrica (tinha o 

clube com piscina, ao lado da fábrica). Apesar de tudo isso, não era feliz no trabalho 

pela obrigatoriedade da rotina, sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas 

coisas para fazer�. 

  

4. Trabalho Algo Fundante ao Homem 
 

Através dos autores que pesquisamos, apresenta-se o trabalho como algo 

fundante ao homem, o que é confirmado pelos entrevistados ( todos afirmaram que o 

trabalho é fundamental nas suas vidas ). 

 

�Costumo falar que eu quero me aposentar trabalhando, porque trabalho é o 

sentido real que você tem na vida, é o que você se posiciona, eu acho que a pessoa 

sem uma obrigação, sem uma importância dentro de um determinado contexto, ele 

perde o sentido da vida�. 

 

�O trabalho é importante para o ser humano e é óbvio que o homem não pode 

fazer tudo que ele precisa e você troca isso com outro. Por exemplo, os móveis da 

minha casa, eu não tenho tempo para fazer móveis e então alguém vai fazer e eu vou 



 

 

154

trocar aquilo que eu faço com as pessoas. Desta forma o trabalho é fundamental para 

melhorar a qualidade de vida, que é algo discutível para cada pessoa�. 

 

�Na minha opinião, o trabalho é um dos pilares do Homem, eu acho que é um 

dos pilares que sustenta o homem em pé, o trabalho é como se fosse uma coluna, um 

tronco com uma série de ramificações importantes para deixar a estrutura mais forte, a 

tua coragem, teu desempenho, tua simplicidade, eu acho trabalho fundamental�. 

 

�O trabalho é muito importante na vida do homem, eu não consigo me imaginar 

sem trabalhar, porque quando você trabalha se sente útil. Eu nunca me imaginei uma 

dona-de-casa. Você já pensou acordar todo dia e fazer só o serviço de casa (o serviço 

de casa ninguém escapa de fazer), mas quando você trabalha fora, todo dia é uma 

experiência nova, todo dia acontece uma coisa diferente, e quando você trabalha em 

casa todo dia é a mesma coisa�. 

 

�Penso que ninguém consegue viver no ócio, mesmo a pessoa rica tem um 

atividade, um sentido, um trabalho, nem que seja humanitário. Nós passamos a maior 

parte da vida dedicada a um trabalho, outra parte dormindo e poucas horas com a 

família e lazer, portanto este trabalho tem que dar um sentido à nossa vida tem que 

acrescentar�. 

 

5. O Homem Alienado do Trabalho - Trabalhador Oprimido, Capitalista 

Escravizado 

  

No segundo capítulo, aborda-se o fenômeno da alienação no trabalho por meio 

de alguns estudos com ênfase na visão de Marx, que analisou a sociedade da sua 

época, fazendo uma crítica ao capitalismo e buscando um resgate do homem alienado. 

Pesquisou-se também, por meio de outros autores e através da pesquisa bibliográfica, 

compreender o fenômeno da alienação na sociedade capitalista. 
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�Eu não conseguia ficar mais de um ano numa empresa, já que eu ia me 

sufocando e quando isto acontecia, eu caía fora�. 

 

�Tenho o sentimento que as pessoas começam a trabalhar e vira uma bola de 

neve: trabalha para ganhar dinheiro e ganha dinheiro porque tem que trabalhar, mas se 

esquecem se gostam realmente do que fazem, pela ilusão do fazer, sofrendo a vida 

inteira fazendo uma coisa que ela não queria, pois ela não teve a oportunidade de 

testar antes�. 

 

�Não sinto que neste momento dentro da minha empresa existam pessoas 

alienadas de seu trabalho, mas nos vários clientes que eu visito esse problema é 

notório, chega a ser absurdo, que as pessoas têm medo de falar com o dono. Percebo 

claramente que as pessoas estão ali descomprometidas e somente por obrigação e 

falta de opção de encontrar outro emprego (falta, trabalho somente no horário, faz o 

mínimo necessário, quando o chefe não está fica jogando)�. 

 

�Teve um ano que eu dava aula de manhã para as crianças no ensino 

fundamental, trabalhava no escritório de arbitragem á tarde e a noite dava aula para 

adultos. Isso foi só por um ano, pois eu achei que era escravidão (o salário era bom, 

porque eu tinha três salários)�. 

 

�Eu questionava porque não pediam a conta, porque não procuravam algum 

lugar que desse mais daquilo que queriam, mas a resposta me fazia perceber que as 

pessoas se tornam refém da situação em função da família, da dependência do salário. 

Isso me fez perceber que as pessoas permanecem no emprego não por opção, mas às 

vezes por não ter outra saída, por sobrevivência, isso faz com que o desempenho da 

pessoa seja muito baixo, trabalha sempre pelo salário no final do mês e vai levando um 

dia atrás do outro�. 

 

�Acho que essas pessoas são muito acomodadas, falta de querer participar mais 

das coisas, entender mais, guiar mais a vida delas, não tem interesse em dar sentido 
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para vida delas, parece que são guiadas, não sabem bem para onde vai, o que tem que 

fazer; levanta cedo, pega o ônibus, vai para a empresa, faz o que mandam. Considero 

que essas pessoas são alienadas não só do trabalho, tem pessoas que são alienadas 

da vida, não tem propósito�. 

 

�Estou a dez anos sem férias, aprendi a viver alguns pequenos momentos de 

lazer e pronto (é o que eu posso hoje)�. 

 

�Como empresário você também fica preso às normas, às regras, refém dos 

contratos, os impostos�. 

 

�Agora, refletindo um pouco como empregado e como empresário a dinâmica da 

coisa me parece similar, depende como você lida com as coisas, a pressão é tanto 

quanto�. 

 

�Porque quando a gente abre uma empresa, você acha que não vai trabalhar 

muito, só que na verdade você trabalha em dobro.(trabalhar em dobro é trabalhar 

sábado, domingo, feriado). Não é qualquer um que agüenta, essa vida não. Aqui no 

condomínio eu conheço várias pessoas que entraram junto comigo e não agüentaram�. 

 

 Evidencia-se pelos exemplos acima, a alienação do homem no trabalho, 

confirmando a nossa pesquisa teórica aonde encontramos a alienação como se fosse 

uma moeda com duas faces: o trabalhador oprimido e do outro lado o capitalista 

escravizado. 

 

6 - Meta Crítica da Alienação - Nível de Consciência, Significado do Trabalho, 

Temporalidade 

 

Mediante a pesquisa bibliográfica efetuada para o desenvolvimento desta 

dissertação, o autor apresenta a sua contribuição teórica para a reflexão da alienação 
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do homem no trabalho, considerando os aspectos do nível de consciência, o significado 

do trabalho e o fenômeno da temporalidade. 

 

�A base da cultura americana é anglo-saxônica, tem este sentido de organizar 

para poder sobreviver, pois viveram em situações de clima muito severo, o sentido de 

comunidade é diferente do nosso�. 

 

 �Eu acho que o meu trabalho é o melhor trabalho do mundo, mas não tenho 

prazer no meu trabalho, porque eu acho que deve haver as compensações. Por isso 

que eu digo, o perfil e a personalidade de cada um interfere no que você busca e como 

você trabalha�. 

 

�O prazer de ter a empresa é justamente de você ver nascer algo que é teu, que 

você criou, atendendo a coletividade�. 

 

 Pelas afirmações acima, percebe-se o impacto do nível de consciência para 

interpretação e o significado do mundo do trabalho para o individuo, aliado ao momento 

que o mesmo está vivendo. 

 

7. A Importância da Narrativa Oral Temática para Minimizar a Alienação 

 

 Através dos relatos abaixo, percebe-se que a narrativa oral temática, ajuda o 

homem a minimizar o fenômeno da alienação no trabalho. 

 

�Até que me provem ao contrário, eles não sabem o que é sentimento humano, 

eles sabem bem o que é qualidade, eles alcançam liderança de mercado, mas a 

maneira como conseguem isso é outra questão, se é na disciplina, se é obrigado a 

cumprir aquilo é outra coisa. Eu ainda prefiro conquistar através das pessoas motivadas 

e não idéias impostas, onde você tem um ambiente de trabalho sem valor. E eu falando 

isso pra você me faz colocar para fora algumas coisas que estão engasgadas. Eu 

falaria isso para o presidente da empresa �T�, não teria medo nenhum, falaria que eles 
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estão perdendo talentos, e um dos talentos que eles perderam fui eu, porque eu 

acredito no meu trabalho e que faria muito pelo cliente, iria fazer com que a empresa 

tivesse uma assistência técnica melhor na funilaria e pintura, que hoje não tem, e que 

nenhuma montadora tem�. 

 

Após a coleta de dados, um dos entrevistados relatou que estava se sentindo 

aliviado e que o processo de narrativa oral temática abriu um espaço para refletir a sua 

atuação na categoria trabalho, e que ele iria repensar alguns aspectos da sua vida. 

 

Após a entrevista, um dos participantes revelou que a narrativa oral foi 

importante, porque fez com que ele refletisse sobre alguns aspectos da gestão da 

empresa e a falta de comprometimento e alienação dos funcionários. 

 

No caso apresentado no anexo A, Joe aliena-se do seu trabalho em troca de 

estar inserido no mundo do trabalho e pertencer ao grupo de pessoas consumidoras, ou 

seja, a troca do ser pelo ter. 

 

Joe, um operário comum, não é livre para decidir como e quanto quer trabalhar 

para produzir, mas sim, obedece às condições estabelecidas pela empresa que não lhe 

permite nenhuma escolha. 

 

Assim, encontramos Joe totalmente insatisfeito e alienado do seu trabalho. 

 

Através deste capitulo, percebe-se uma síntese dos relatos coletados no campo 

com uma clara conexão do embasamento teórico, trazendo à luz da pesquisa a 

articulação do conhecimento lógico com as experiências de vida das pessoas. 
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CAPÍTULO IX � CONCLUSÃO 
 

Esta dissertação tem por objetivo apresentar uma análise crítica dos métodos de 

pesquisa sobre a alienação do homem no trabalho e provocar uma reflexão sobre 

novos caminhos que permitam uma mudança desse processo e ajude na minimização 

da alienação no mundo do trabalho.  

 

Pode-se concluir por meio deste estudo que a alienação do homem no trabalho 

tem sua raiz no processo mental da fragmentação do homem, separando o mesmo do 

universo, ou seja, �eu e o mundo�, o que provoca a separação do mundo exterior e o 

mundo interior (si mesmo). Esse processo de fragmentação gera uma cultura de 

exploração e dominação, que ocorre com o homem desde a sociedade primitiva. Com a 

evolução da sociedade, foram alterados os meios para que o processo de dominação 

pudesse ocorrer, culminando na sociedade capitalista com a busca da mais valia para 

multiplicação do capital. 

 

O processo de separação do criador e sua obra, ou seja, a divisão do trabalho 

para obtenção de maior produtividade vem romper, definitivamente, com a possibilidade 

do ser humano se realizar e expressar o �seu ser� por meio do seu trabalho. 

Transformar o trabalho numa mercadoria sujeita à lei da oferta e da procura corrompe, 

definitivamente, o sentido do trabalho e aliena cada vez mais o homem do trabalho. 

 

Desta forma, responde-se ao problema a ser investigado: quais as causas que 

levam o homem a alienar-se do seu trabalho. 

 

- Fenômeno da Separatividade 

- Fragmentação do Homem 

- Sociedade de dominação e exploração 

- Racionalidade e a perda de sentido 

- Busca da mais valia para a multiplicação do capital 

- Divisão do trabalho por maior produtividade 

- Transformação do trabalho em mercadoria 
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- Perda do sentido do trabalho 

 

A alienação nada mais é do que uma reação humana frente ao processo de 

dominação e exploração do trabalho, o qual inibe a participação da alma do ser 

humano. Conclui-se que quando o homem está alienado do seu trabalho ele também 

está alienado de si mesmo, do seu próprio espírito divino. O sistema atual de 

dominação, de acordo com as regras econômicas, está enraizado num jogo que produz 

um resultado cuja soma é �zero�, pois necessariamente para alguém ser vencedor é 

preciso que exista um perdedor. 

 

Acredita-se que seja essa a mola propulsora de todo o trabalho de Marx, buscar 

um novo sistema econômico-social que permitisse a des-alienação do homem. Quando 

se fala em des-alienação, busca-se o sentido mais profundo dos ideais de Marx, que é 

a libertação do homem das necessidades econômicas e a emancipação espiritual do 

homem, ou seja, sair da separatividade e encontrar a unidade (harmonia consigo 

mesmo, com seus semelhantes e a natureza). 

 

Desta forma, o homem precisa encontrar um novo jogo, cuja soma seja diferente 

de zero, onde todos ganham. Emerge então, a necessidade de um novo estado de 

consciência, onde a �confiança� seja o novo modelo. Este novo estado de consciência 

precisa transcender as relações humanas ao campo meramente econômico e provocar 

uma verdadeira reorientação para a essência humana mais pura. Esta consciência 

deverá permear aberturas para se pensar numa nova ciência e numa nova educação, 

pois as mudanças somente poderão ocorrer por meio da transformação dos indivíduos, 

que são afetados diretamente pelos campos científico, educacional e político. 

 

O sistema atual existente, o capitalismo, não será negado, pois continua sendo o 

sistema dominante, contendo dentro de si a sua natureza opressiva e totalitária de 

mercantilizar o universo, porém não vamos nos resignar a ele e aceitar de forma 

submissa as suas negatividades sem propor melhorias. 
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Sem ter a pretensão de que se pode mudar de imediato o objetivo maior dos 

donos do capital, mas pelo menos trabalhar para que as necessidades humanas 

básicas sejam respeitadas e atendidas, todo ser humano merece a oportunidade de ter 

o seu trabalho com sentido e buscar condições de ter uma vida digna. 

 

A grande questão que surge para reflexão é que se vive numa sociedade com 

predomínio de resignação social. O capitalismo criou uma enorme distância dentro da 

classe trabalhadora, separando os trabalhadores participantes do processo produtivo e 

os demais, que se encontram num mercado precarizado, ou subempregado na 

economia informal. À parte, tem-se ainda as pessoas que vivem na marginalidade da 

sociedade com privações das necessidades básicas e com dificuldades de manutenção 

da própria vida (sem alimentação, saúde etc.). 

 

Existe solução técnica para o problema, na verdade precisa-se resolver a 

questão no campo da política. Desta forma, acredita-se que é através do campo político 

que o cidadão poderá trabalhar para mudar o �status quo�. Vale destacar que quando 

fala-se no campo político, considera-se os valores éticos como indivisíveis. Pensando 

no presente e visualizando o futuro, é preciso criar um novo constructo, um novo 

modelo mais humano, onde os vários seguimentos da sociedade cooperem no sentido 

de vencer a guerra do desemprego estrutural e da alienação no trabalho. 

 

Sempre que o homem enfrenta grandes crises, surgem novas oportunidades de 

crescimento e evolução. Como foi visto anteriormente, a mudança histórica ocorre 

quando existe um conflito entre as forças produtivas e a organização social existente. 

Diferentes metodologias científicas e métodos de pesquisa podem ser usados para 

avaliar a alienação no mundo do trabalho. 

   

Na reflexão sobre o caminho para trilhar o processo de mudança, é preciso que 

haja uma preparação no campo social e isso poderia ocorrer através da mudança na 

educação. 

 



 

 

162

A transcendência da alienação é uma tarefa educacional demandando uma 

revolução cultural. Infelizmente o ensino tornou-se um instrumento do capital, onde 

abre-se mão da qualidade pela quantidade massificada. 

 

A educação capitalista tem duas funções principais: 

 

a) a produção das qualificações necessárias ao funcionamento da economia; 

b) a formação de quadros e elaborações dos métodos para um controle político. 

(Adaptado, MÈSZÁROS, 1981, p. 273) 

 

Entende-se que a mudança da educação requer um processo de mudança do 

próprio educador, para que nos ensinem a ter um novo estado de consciência, 

permitindo ao homem ser o cientista de sua própria vida; disseminando uma educação 

que: 

 

a) Traga à consciência a necessidade da mudança; 

b) Estimule as pessoas a sair da zona de conforto e abra os olhos de forma ativa 

sobre a necessidade de sair da resignação social (assumir responsabilidade pela 

mudança); 

c) Estimule as pessoas a participar da vida social através do campo político de 

forma ética; 

d) Desenvolva um novo constructo mais humano, que permita a inclusão social 

desta grande massa de pessoas marginalizadas;  

e) Estimule o homem a voltar para si mesmo, saindo do processo de alienação 

da essência humana, evitando o egoísmo que corrompe os nossos valores, retornando 

a consciência sobre as boas virtudes e a ética; 

f) Permita uma mudança do conceito de Deus: que está fora do homem, para 

dentro do homem de forma integrada, ou seja, vivemos em Deus e temos nossa 

existência nele, aonde haja o respeito e a consciência que todas as pessoas são 

divinas. 
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O processo de mudança poderá ocorrer alicerçado na ciência, na educação e 

nos campos político e social, com conseqüências positivas no campo social. 

 

A premissa desta pesquisa foi analisar a alienação no trabalho, baseado nas 

alterações ocorridas na sociedade e buscar a melhor metodologia científica para 

compreendê-la. 

 

Desta forma, apresenta-se uma síntese do relato de cada indivíduo pesquisado: 

 

Clovis  

 

Relatou que quando empregado sentia dificuldades em cumprir horário, não tinha 

um sentido para o trabalho, não tinha comprometimento e não se sentia feliz em ter um 

trabalho rotineiro. Como empresário, percebe que tem mais possibilidades para ter um 

trabalho com sentido, pois existe um sentimento de utilidade, mas também se sente 

oprimido devido ao sistema. 

 

Raul 

 

Relatou que quando empregado a pressão de cumprimento de determinados 

horários lhe sufocava, não sentia que era dono do trabalho e tampouco útil no que 

fazia, além disso, a divisão das tarefas não lhe permitia ter uma visão do processo 

como um todo. Teve a oportunidade de trabalhar como empregado numa empresa que 

usava um modelo de gestão participativa, incentivando o trabalho em equipe e naquela 

ocasião sentia prazer de trabalhar e era comprometido com o seu trabalho. 

 

Ser empresário era um sonho desde criança, poder fazer o que gosta, ter um 

sentimento de utilidade, criando algo que é seu para atender a coletividade. 

Percebe o trabalho como algo importante para o ser humano. 
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Reinaldo 

 

Relatou que como empregado o trabalho exigia muita dedicação e sacrifício 

devido à constante pressão por resultados e sentia as pessoas sem comprometimento 

e acomodadas. 

 

Como empregado teve a oportunidade de trabalhar numa equipe onde a pessoa 

era valorizada e se sentia extremamente motivado e entusiasmado (dono do seu 

trabalho). 

 

Teve também, como empregado, a experiência em trabalhar numa empresa 

onde não havia valorização da pessoa e tinha sentimento de frustração (perda do 

entusiasmo). 

 

Devido à decepção de uma demissão, decidiu ser empresário, onde não existe 

zona de conforto, vive-se no risco, não existe rotina, mas se sente útil e entusiasmado. 

 

Acredita que a pessoa precisa gostar do que faz e percebe o trabalho como um 

dos pilares de vida do homem. 

 

Rose 

 

Relatou que como empregada sentia a necessidade de mais liberdade e 

autonomia, não gostava da rotina e horários. Quando trabalhava no comércio se sentia 

explorada. No trabalho como professora percebia as pessoas trabalhando por questões 

de sobrevivência e o prazer que tinha ao ministrar aulas advinha do amor que sentia 

pelos seus alunos. 

 

Ser empresária é um sonho, apesar do aumento da responsabilidade. O prazer 

de ser empresária é sentir que o seu negócio está prosperando. 
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O trabalho é muito importante na vida do homem para se sentir útil e realizado. 

Para trabalhar é preciso gostar do que faz (sentir prazer). 

 

José Carlos 

 

Relatou que como empregado as pessoas são reféns da situação ao trabalharem 

no que não gostam por questões de sobrevivência. A rotina aborrece e torna a pessoa 

submissa a um processo de divisão do trabalho, inserida em pequenos feudos. Percebe 

as pessoas acomodadas que não descobriram um sentido para a vida, tornando-se 

alienadas. 

 

Como empresário, inicialmente, se dedicou tanto ao trabalho que deixou a família em 

segundo plano (deixou de trabalhar oito horas por dia e passou a trabalhar vinte e 

quatro horas). 

 

Para comparar o trabalho como empregado e empresário usa a metáfora do 

pássaro que está na gaiola (trabalhador assalariado) e o pássaro que usa as asas para 

alçar o seu próprio vôo em busca da liberdade (trabalhador que se tornou empresário). 

 

Percebe o trabalho importante para o ser humano e deve dar sentido de 

crescimento pessoal. 

 

O caminho escolhido para realizar a pesquisa exploratória, qualitativa baseada 

em narrativa oral temática 

, permite desvelar a alienação pela interpretação que o sujeito dá aos eventos 

vividos por ele. Percebe-se, pelos dados relatados  das pessoas pesquisadas, que 

contribuíram com significado para o conhecimento do objeto em estudo. 

 

Finalizando este estudo, não se pode esquecer da responsabilidade que se tem 

ao desenvolver o trabalho na sociedade atual. Por mais alienante que seja a situação, 
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aquele que tem o seu trabalho pode cuidar e gostar dele, transcendendo a visão como 

um meio apenas de sobrevivência. 

 

Precisa-se mudar a atitude que temos com relação ao trabalho. Quando se 

enxerga o trabalho como um meio de aprofundar e enriquecer a experiência, pode-se 

encontrar o interesse e despertá-lo dentro do coração, contagiando positivamente as 

pessoas que estão à nossa volta. O modo de trabalhar representa a nossa consciência 

� maneira pela qual manifestamos nosso ser interior. O trabalho oferece uma 

oportunidade de educar e incorporar valores mais elevados à experiência de vida diária. 

 

Trabalhar de bom grado, com toda a energia e entusiasmo, é o modo que temos 

de contribuir para a vida. 

 

Acredita-se que pela reconstrução de uma sociedade, permita-se ao homem 

harmonizar-se consigo mesmo, com o outro e a natureza, poder e ter no trabalho uma 

nova condição para a realização das necessidades espirituais. 

 

Na sociedade contemporânea o assunto da alienação é pouco explorado, já que 

é preciso tocar em assuntos que não interessam as organizações abordar. Todavia, 

trata-se do efeito da alienação através de várias técnicas e teorias, pois normalmente o 

efeito da alienação é percebido dentro das organizações como sendo falta de 

motivação e comprometimento. Vários programas são desenvolvidos no sentido de 

estimular a motivação dos empregados e neste contexto cabe a liderança o papel de 

alavancar a motivação dos seus liderados. 

 

As informações contidas neste trabalho serão úteis para a formulação das 

estratégias de gestão de pessoas, possibilitando que os administradores e gerentes 

possam usar os conhecimentos aqui apresentados para ajudar as pessoas a 

desenvolver o seu trabalho com sentido, minimizando assim, o processo da alienação 

no trabalho. 
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Um dos principais fatores que revelam o rigor científico utilizado no estudo em 

questão é o claro conhecimento das restrições da pesquisa. 

 

Desta forma, deixa-se em aberto para futuras pesquisas, a necessidade de 

aprofundar ainda mais a reflexão sobre o assunto. 

 

Diante da realidade do mundo em que se vive, busca-se para concluir com o 

filósofo Erasmo de Rotterdan uma visão crítica da sociedade e da ciência, as quais 

estão distantes da felicidade. Rotterdan viveu em 1500, era Humanista, Renascentista, 

do período do Iluminismo e tinha uma visão da vida humana como uma grande comédia, 

ou seja, uma espécie de divertimento da loucura.  

 

Precisa-se pensar o não pensado, pois acredita-se que sem alegria a vida 

humana não merece sequer o nome de vida. 

 

O Humanismo precisa emancipar o homem por meio de uma nova linguagem que 

recapture o sentido numa nova interpretação. 

 

Para romper com a modernidade racionalista científica nesse mundo 

desumanizado, precisa-se tornar loucos e obcecados para o reencontro com o ser, onde 

a sabedoria conduzirá para um novo despertar de consciência e a humanidade irá 

desfrutar da beleza e do admirável �alvorecer� da sua verdade: �o ser�. 

 

O grande desafio da pós-modernidade é saber se a mesma conseguirá provocar 

as mudanças na vida cotidiana, rompendo com a lógica existente da sociedade 

capitalista. 

 

A pergunta que deixada em aberto para futuros estudos é se o mundo pós-

moderno trará o fim do conflito estrutural entre o capital e trabalho, eliminando, desta 

forma, a angústia do trabalho alienado e sem sentido. 
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ANEXO A 

 
 

Exemplo de um Trabalhador Alienado 
 

Para exemplificar o processo de alienação do trabalho, busca-se uma história 

inspirada em Friedmann (1983, p.201):  
 
 Joe, operário americano, tem 36 anos. É casado, pai de dois filhos e ganha cerca de 80 
dólares por semana, e terá logo adquirido, em prestações anuais, a propriedade de sua casa. 
 
 Em 1940, informado de que uma importante fábrica de automóveis solicitava O.S.Q. 
(Operário semi qualificado) para suas linhas de montagem e oferecia um bom salário, teve a 
oportunidade que esperava, a partir de qualquer posto de iniciação, chegar a um emprego 
qualificado. Fizeram dele um soldador de pontos da calandra. A tarefa era muito simples: ao fim 
de uma semana, estava iniciado nela. Logo veio a guerra, da qual Joe voltou à sua fábrica em 
1946. Tentou, então, passar para o departamento de manutenção como eletricista, porém em 
vão: não havia lugar vago e ele precisou retornar à linha de montagem, �o cavalo de ferro�, 
como é chamada na fábrica. Aí permaneceu desde então. 
 
 Sua tarefa consiste em soldar a calandra à capota. Todas as montagens estão 
antecipadamente prontas e os pontos de soldagem preparados ao longo da armadura metálica: 
são 25. A cadeia se move conforme um ritmo estritamente cronometrado. O operário tem 1 
minuto e 52 segundos para cada conjunto de soldagens. Cada dia, ele tem 10 minutos de 
pausa pela manhã, meia hora para almoçar e alguns minutos de descanso à tarde. �Os carros 
são diferentes, porém praticamente, para cada um, é a mesma coisa. Assim que acabo com um 
deles, logo vem o outro, à minha frente, fixando-me nos olhos�. 
 
 Não há meio de conseguir, nem mesmo dez segundos de antecipação. Sempre se está 
a correr atrás da linha. Joe não gosta de trabalhar nela: �Ninguém gosta � diz ele � gosta de 
trabalhar numa cadeia móvel. É impossível vencer a máquina. Sem dúvida, eu posso agüentar 
durante uma hora, mas é duro fazer isto durante oito horas, cada dia da semana, durante todo o 
ano�. Não deixaram Joe conhecer mais do que seu canto da oficina, sua seção da cadeia. Há 
doze anos que está nesta firma, quase nunca viu um veículo terminado deixando a linha final de 
montagem. 
 
 Suas reflexões sobre os cronometristas se adequam tipicamente às oficinas onde, 
segundo os princípios clássicos do Scientific Management autoritário, tudo é imposto �de cima� 
ao operário: �É muito fácil para esta gente da cronometragem andar por aqui com seu 
cronômetro e calcular exatamente o que nós devemos fazer em 1 minuto e 52 segundos. Há 
coisas que podem ver e registrar com seu cronômetro. Não podem, porém, medir com um 
relógio o que um homem sente, dia após dia. Estes valentões deveriam vir trabalhar na cadeia 
durante algumas semanas. Talvez então sentissem certas coisas que não apanham jamais com 
seu cronômetro�. 
 
 Joe ainda não está deteriorado pelo �hábito�. Sente e exprime claramente toda a 
distância entre o job, ao qual está preso na oficina, e o trabalho que gostaria de ter. Tudo é 
minuciosamente elaborado, preparado, calibrado: �É como uma bíblia que a gente segue�. 
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 No entanto, observa Joe, há montes de pequenas coisas, que se poderia dizer a �ele�, 
que �lhes� seriam úteis. Para começar, porém, �eles� nunca perguntaram nada. �Eles� 
estabeleceram um sistema de estímulo às sugestões, que os operários persistem em ignorar, 
temendo (e este temor o reencontramos, sem cessar, em nossas investigações sobre as 
reações operárias às mudanças tecnológicas) que uma melhora assim sugerida não venha a 
custar o lugar a um dos seus camaradas, em qualquer parte da fábrica. 
 
 Eis em suas grandes linhas, o trabalho, tal como Joe o reencontra cada dia. No entanto, 
sente nostalgia de algo realizado por ele, onde pudesse mostrar verdadeiramente suas 
capacidades, libertar seu �potencial profissional�, onde tivesse o sentimento da realização e o 
orgulho do trabalho feito. �Gostaria � diz � de um trabalho em que a gente tem a impressão de 
que realizou algo e que isto foi bem feito. Quando tudo vem preparado, quando todas as partes 
se parecem, não se tem a impressão de realizar grande coisa. Aí, o que há de importante é este 
avanço ininterrupto da esteira automática, uma máquina gigante que não posso controlar�. 
 
 �O senhor sabe - acrescenta ele -  é difícil ter a impressão de que se faz um trabalho de 
boa qualidade. Há este constante esforço, à grande velocidade. Evidentemente, a gente 
melhora quando faz alguma coisa centenas, milhares de vezes, porém jamais se atinge o ponto 
em que se pode recuar um pouco e dizer a si mesmo: �Meu velho, isto aí, você fez bem. Aí está 
um carro que está verdadeiramente bem fabricado�. Se pudesse fazer o melhor ao meu 
alcance, teria alguma satisfação no trabalho. Mas não posso fazer tão bem como sei que sou 
capaz�. 
 
 Será que, pelo menos, dispõe Joe de tudo quanto uma firma atenta e hábil, nos Estados 
Unidos e em outros lugares, pode cercar o trabalho fragmentado, isto é, locais agradáveis, 
iluminação, ventilação, dispositivos de segurança, cantina, serviços médicos? Sim, Joe é de 
opinião que, em sua fábrica, tudo isto está muito bem e que, deste ponto de vista, a firma fez 
tudo o que foi possível. Tem mesmo o direito de conversar com seu vizinho, enquanto se 
apressa com suas vinte e cinco soldagens. Será então o esforço recente do Scientific 
Management �rejuvenescido�, recomendando, em nome das �relações humanas�, o 
enquadramento do trabalho da oficina propriamente dito num ambiente físico e numa 
sociabilidade agradáveis, será este esforço capaz de mudar profundamente a consciência do 
trabalho, tal como efetua o operário, e de transfigurar o conteúdo deste a seus olhos? 
 
 A respeito, Joe é categórico e sua resposta, patética em sua simplicidade, interessa, 
aqui, a milhões de trabalhadores, em todo o mundo: �O senhor sabe � disse ele ao 
entrevistador -, é curioso. Todas estas coisas, estão muito bem, mas elas não fazem com que o 
job  seja bom. O que se faz durante a parte mais preciosa do tempo é o que conta�. 
 
 Joe tem poucas possibilidades de promoção. Todo o mundo atinge aproximadamente o 
mesmo rendimento e ganha o mesmo salário. As tarefas são tão simples que não há, através 
da fábrica, muitos escalões a serem galgados. Na própria oficina, a única �abertura� possível, 
porém rara, é a de vir a ser contramestre. A firma reserva os �bons lugares� aos moços 
brilhantes com diplomas, rapazes sabidos das universidades (smart College boys), que ela 
contrata e forma expressamente para ocupá-los. 
 
 A esta altura, a uma pergunta de Guest, a mulher de Joe interveio. Através dos seus 
comentários, vê-se Joe representar, ainda aqui, muitos de seus contemporâneos, agrilhoado 
como eles, por necessidades ( amoldadas e amiúde artificiais), que o meio lhe impõe, a um 
trabalho de que não gosta e que suporta mal, �desfrutando� dos produtos da civilização técnica 
e ao mesmo tempo afligido por seus efeitos. Porque Joe é uma vítima mental de seu trabalho, 
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candidato à neurose, pronto a vir engrossar as fileiras dos �filhos desgraçados� da 
sociedadeamericana. �Freqüentemente � diz-nos sua mulher � desejo que ele tenha um outro 
trabalho. Ele volta para casa à noite, cai sobre a cadeira e aí fica, silencioso, durante cerca de 
um quarto de hora. Não sei grande coisa de suas ocupações na fábrica, mas elas lhes fazem 
alguma coisa. É verdade, não deveria me queixar. Ele recebe boa paga. Pudemos comprar uma 
geladeira, uma televisão, montes de coisas, que não teríamos de outra maneira. Mas, algumas 
vezes, me pergunto se tudo isto é mais importante para nós do que ter um Joe muito nervoso e 
tenso. Ele esbraveja com os meninos, comigo... não a sério, evidentemente�. 
 
 Tal é a condição, tais são as atitudes e reações de Joe, operário semi-
skilled(semiqualificado), um entre muitos outros, desprezando seu trabalho, porém não ousando 
�aceitar a aposta� de deixá-lo por algo diferente e melhor, ligado, ou melhor, acorrentado à sua 
firma por vantagens de tempo de serviço, de perspectivas de aposentadoria e, sobretudo, pela 
garantia de um salário que lhe permite ser um dos inumeráveis consumidores de �bens� (como 
rádio, televisão, geladeira, automóvel, etc.), que a civilização técnica vende relativamente 
barato, porém produz a um preço moral elevado, pago por Joe e seus semelhantes e do qual a 
entrevista acima nos dá a medida. 
 
(FRIEDMANN, 1983, p.201, grifo do autor). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


