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TRABALHO NO CAPITALISMO CONTEMPORANEO: a inter-relação entre tecnologia,
intensificação do trabalho e diminuição do tempo de não trabalho
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Resumo: O artigo objetiva analisar as alterações verificadas no tempo de trabalho na
sociedade contemporânea, sobretudo com a expansão das novas tecnologias de comunicação
e informação. As profundas transformações ocorridas no mundo e os valores sociais,
políticos, econômicos e culturais vigentes impuseram uma nova configuração da relação
capital e trabalho. Fica cada vez mais evidente a dificuldade da separação dos tempos de
trabalho e de não trabalho, e de locais ou espaços de trabalho e de não trabalho. O objetivo
deste artigo foi propor uma discussão sobre a influência das tecnologias de informação para
intensificação do ritmo do trabalho e a redução do tempo de não trabalho.
Palavras-chave: Tempo de trabalho; Tecnologias de informação; Intensificação; Jornada.
Abstract: The article aims to analyze changes in working time in contemporary society,
especially with the expansion of new communication and information technologies. The
profound changes that took place in the world and the current social, political, economic and
cultural values imposed a new configuration of the relationship between capital and work.
The difficulty of separating working and non-working times and places and working and
non- working spaces is becoming increasingly evident. The purpose of this article was to
propose a discussion on the influence of information technologies to intensify the pace of
work and reduce non-work time.
Keywords: Working time; Information technologies; Intensification; Journey.
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo estabelece uma discussão sobre a possibilidade da expropriação
do tempo de não trabalho, pelo capital, através de uma nova lógica de exploração, após a
reestruturação produtiva e organizacional,com apoio das inovações tecnológicas, que
propiciaram a conectividade nas relações de trabalho.
As novas tecnologias possibilitaram a realização das atividades laborais fora do
ambiente de trabalho, em horários diversos, e em conseqüência da ausência de controle do
trabalho realizado fora do local de trabalho, tem-se a majoração da jornada de trabalho.
Percebe-se ainda, que o capital utiliza-se das tecnologias de informação e das novas formas
de gestão de mão-de-obra para promoção da intensificação dentro do ambiente de trabalho.
Para melhor compreensão, será realizada a análise e conceituação dos tempos de trabalho e
não trabalho, bem como de intensidade, enquanto componente da jornada de trabalho.
A pertinência do estudo deve-se a relevância histórica da reflexão sobre o tempo de
trabalho, enquanto direito fundamental e indispensável para efetivação da dignidade
humana, além da sua relevância social, conforme destaca Dal Rosso (1996), sobretudo no
que diz respeito à duração do trabalho, por compreender a quantidade de tempo que o
trabalho consome das vidas das pessoas. Para o autor essa questão enseja várias
implicações, afetando a qualidade de vida, pois interfere na possibilidade de usufruir ou não
de mais tempo livre; define a quantidade de tempo durante o qual as pessoas se dedicam a
atividades econômicas; estabelece relações diretas entre as condições de saúde, o tipo e o
tempo de trabalho executado.
O trabalho que a princípio garantiria a subsistência, satisfação humana e efetivação
da dignidade, ocasionando contentamento e emancipação, no sistema capitalista, que tem
como exigência a expropriação da força de trabalho, fica evidente que essa expropriação
torna-se cada vez mais intensificada, sucumbindo inclusive, o tempo de não trabalho,
transformando o trabalho em fonte de sofrimento e angústia.
Dessa forma, pretende-se discutir como a conectividade nas relações de trabalho
alterou a rotina dos trabalhadores, transformando o tempo livre num momento de
produção, mediante a utilização dos meios modernos de comunicação tais como: e-mail,
whatsapp, celular, contribuindo para a inexistência de limites entre lugar e tempo de
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trabalho e de não trabalho, permitindo que os trabalhadores permaneçam acessíveis e à
disposição do trabalho ininterruptamente,e ao final evidenciar que na contemporaneidade,
o trabalho volta a consumir a maior parcela de tempo do trabalhador, com jornadas
alongadas em espaços não delimitados. Este artigo foi estruturado por meio de um estudo
teórico, utilizando a pesquisa bibliográfica, buscando referenciais teóricos específicos para
alcançar o objetivo proposto.
2. DESENVOLVIMENTO
A fundamentalidade do trabalho para a existência e sociabilidade humana,
manifesta a superioridade humana em relação aos demais seres vivos, consistindo numa
atividade vital e consciente, na qual o homem transforma a natureza e a si próprio, e produz
além do que necessita para a sua sobrevivência. Todavia, o afastamento do trabalhador da
sua produção, o conduziu à alienação e ao estranhamento, que o distancia das
potencialidades do gênero humano, reduzindo-o às funções animais, e rebaixando a
atividade humana a mero meio de subsistência, conforme Marx (1985a).

Além

disso,

Marx (1964) evidencia a subordinação do trabalho ao capital, e o denomina de trabalho
estranhado, objetivado e alienado, que sacrifica e subtrai a subjetividade e potencialidades
humanas. Deixando claro que no capitalismo, o trabalhador não realiza seus anseios, ou
exerce sua liberdade, mas tão somente preocupa-se em suprir suas necessidades básicas ou
imediatas.
O trabalho é exterior ao trabalhador, quer dizer, não pertence à sua
natureza; portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si mesmo,
não se sente bem, mas infeliz, não desenvolve livremente as energias físicas
e mentais, mas esgota-se fisicamente e arruína o espírito. Por conseguinte, o
trabalhador só se sente em si fora do trabalho, enquanto no trabalho se
sente fora de si. Assim, o seu trabalho não é voluntário, mas imposto, é
trabalho forçado. Não constitui a satisfação de uma necessidade, mas apenas
um meio de satisfazer outras necessidades. O seu caráter estranho ressalta
claramente do fato de se fugir do trabalho como da peste, logo que não
exista nenhuma compulsão física ou de qualquer outro tipo. O trabalho
externo, o trabalho em que o homem se aliena, é um trabalho de sacrifício
de si mesmo, de mortificação. Finalmente, a exterioridade do trabalho para
o trabalhador transparece no fato de que ele não é o seu trabalho, mas o de
outro, no fato de que não lhe pertence, de que no trabalho ele não pertence
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a si mesmo, mas a outro. [...] Pertence a outro e é a perda de si mesmo.
(MARX, 1964, p. 162)

De acordo com Marx (2003), o tempo de trabalho é subdividido em tempo
necessário ou tempo socialmente necessário e tempo excedente. Acerca do tempo
necessário, explica Marx,
O tempo necessário ou tempo de trabalho socialmente necessário é aquele
requerido para produzir um valor de uso qualquer, nas condições dadas de
produção socialmente normais, e com o grau social médio de habilidade e
de intensidade de trabalho. (MARX, 1985a p.169)

Por outro lado, Marx (2011) entende que todo o tempo para além do tempo de
trabalho necessário à produção e reprodução das condições materiais de existência é tempo
livre.
Para expansão do capital e acumulação de riquezas, o capitalista apropria-se tanto
do tempo de trabalho, quanto do tempo de não trabalho. O tempo excedente traduz-se num
conjunto de horas superior ao tempo socialmente necessário para a reprodução da
mercadoria força de trabalho. O trabalho excedente é a quantidade de trabalho não-pago,
garantidor da lucratividade, por isso o capitalista cria mecanismos para prorrogar a jornada
de trabalho e implementar o processo de acumulação.
Partilhando desse mesmo entendimento, Dal Rosso(1996) afirma que para
capitalistas e empregadores, mais trabalho significa mais ganhos, já que a acumulação de
riquezas e a acumulação de capital, senutrem de mais trabalho, por isso o sistema
capitalista expande o tempo de trabalho até o máximo da capacidade humana. Para o autor,
o restante do tempo não empregado em trabalho, é chamado de não trabalho, por força de
exclusão. E explica que, para os assalariados, não trabalho é o tempo fora da jornada gasta
no emprego e exprime os momentos da vida em que as pessoas não estão sujeitas às
atividades necessárias à preservação da subsistência.
Na concepção de Marx, a riqueza das sociedades em que domina o modo de
produção capitalista aparece como uma “imensa coleção de mercadorias”. Para Marx,
A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas
suas propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A
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natureza dessas necessidades, se elas se originam do estômago ou da
fantasia, não altera nada na coisa. Aqui também não se trata de como a coisa
satisfaz a necessidade humana, se imediatamente, como meio de
subsistência, isto é, objeto de consumo, ou se indiretamente, como meio de
produção. (MARX, 1983, p.165)

Marx argumenta que,o capitalista apóia-se sobre a lei do intercâmbio de
mercadorias e como todo comprador, procura tirar o maior proveito do valor de uso de sua
mercadoria, razão pela qual demonstra que o trabalhador exerce suas atividades sob o
controle do capitalista a quem pertence seu trabalho, e o produto é propriedade do
capitalista, e não do produtor direto, ou seja,do trabalhador. E acrescenta que “a avidez do
capitalista por mais- trabalho manifesta-se no empenho em prolongar desmedidamente
ajornada de trabalho”. (MARX,1985a, p.351)
Para Vieira (2004), o capitalismo contemporâneo cria novas estratégias de
exploração e dominação do trabalho, novas formas de trabalho e de apropriação do tempo
de não trabalho, para a reprodução, acumulação e expansão do capital.
O tempo de trabalho imediato não pago ao trabalhador ou, em outras
palavras, o trabalho excedente dos indivíduos, embora não seja mais o
parâmetro ou fator determinante da riqueza produzida, continua sendo,
porém, aquele do valor. As máquinas agem na produção do valor apenas na
medida em que são, elas próprias, valores, trabalho objetivado, e na medida
em que contribuem para o aumento do tempo de trabalho excedente ou não
pago. (VIERA, 2004, p. 103)

No capitalismo contemporâneo vê-se uma forte integração entre o tempo e o
trabalho. Cada vez mais, os tempos de trabalho e de não trabalho se aproximam, sendo
quase impossível uma delimitação rígida entre os dois tempos. Conforme aponta Marx
(2003), nas formações sociais que antecederam o capitalismo, havia uma nítida distinção
entre o tempo necessário e tempo excedente, o que não se vislumbra no modo de produção
capitalista, em que os tempos estão intimamente ligados e atrelados numa mesma jornada
de trabalho.
Dal

Rosso(2008)

enfatiza

que,

nem

sempre

é

possível

observar-se

simultaneamente aextensão da jornada e a intensificação, já que nesta nova fase do
capitalismo contemporâneo, percebe-se também os sinais de estabelecimento de uma nova
onda de intensificação do trabalho, em que o mais trabalho não é obtido pelo alongamento
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da jornada, que édelimitada legalmente, mas através do recurso à intensificação do
trabalho, como uma prática de exploração.
Para o autor, a intensificação do trabalho é fenômeno antigo, já percebido por Marx,
quando da discussão sobre o tempo de não trabalho e a supressão dos“tempos mortos”, em
que o autor deixa evidente a pretensão do capitalista em diminuir o tempo de “porosidade”.
Dal Rosso(2008) apresenta uma análise histórica da intensidade, na tentativa de
rastrear o início da intensificação do trabalho e para melhor compreensão da intensificação
do trabalho contemporâneo. E segundo o autor, em decorrência da reorganização do
trabalho na sociedade capitalista, vislumbra-se três ondas de intensificação do labor. Sendo
a primeira onda efetivada ainda nos séculos XVIII e XIX, durante a Revolução Industrial. A
segunda no início do século XX sob a lógica dos modelos fordista/taylorista de organização
do trabalho. E a terceira onda de intensificação do trabalho com início nas últimas décadas
do século XX, e prevalência até os dias atuais, sendo a mais cruel onda de intensificação do
trabalho vivenciada.
Para uma melhor compreensão dessa terceira onda a que se refere Dal
Rosso(2008), recorremos aos ensinamentos de Chesnais(1995), para quem estamos diante
de uma nova fase ouum novo regime mundial de acumulação do capital, iniciado no final da
década de 70, denominado por ele de mundialização do capital, cuja característica
predominante é a acumulação rentista e parasitária. Para o autor, a etapa atual do
capitalismo caracteriza-se pela subjugação ou subserviência da acumulação de capital
produtivo pelo capital dinheiro ou capital monetário,em particular os fundos mútuos de
investimento sustentado pelas instituições financeiras internacionais e por poderosos
Estados.
Chesnais(1995)

denuncia

a

crueldade

desta

nova

fase

do

capitalismo

contemporâneo, quando informa seus traços marcantes, dentre os quais: taxas de
crescimento do PIB muito baixas; deflação rastejante; conjuntura mundial extremamente
instável, marcada por sobressaltos monetários e financeiros cada vez mais freqüentes;
alto nível de desemprego estrutural; marginalização de regiões inteiras em relação ao
sistema de trocas e uma concorrência internacional cada vez mais intensa, geradora de
sérios conflitos comerciais entre as grandes potências.
Para o autor, a nova fase do capitalismo difere-se das anteriores e reflete em todos
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os segmentos da sociedade, enquanto consequência da globalização e mundialização da
economia, especialmente nas relações de trabalho. E prossegue esclarecendo que o
processo de globalização trouxe marcantes transformações, que alteraram a relação entre
capital e trabalho, e apesar do aumento da produtividade, vive-se um momento marcado
pelo desemprego estrutural, com a racionalização da produção, redução de emprego
formal, flexibilidade, intensificação e grande precarização das condições de trabalho.
Ainda segundo Chesnais (1995), as inovações tecnológicas e organizacionais,
ocasionadas pela mundialização do capital foram respaldadas pelas políticas neoliberais, e
modificaram o padrão de produção. As mudanças não se restringiram apenas ao aspecto
econômico, propiciaram mudanças significativas e qualitativas nas relações entre capital e
trabalho, tais como: o desfazimento da consciência de classe, superexploração da força de
trabalho, desemprego estrutural, retrocesso no que diz respeito ás garantias e direitos
conquistados pelos trabalhadores, em flagranteoposição ao Estado intervencionista e de
Bem- Estar social.
Dal Rosso (2008) argumenta que, intensidade e produtividade do trabalho são
categorias responsáveis por expressar incrementos nos resultados obtidos do trabalho. Mas
destaca que a categoria de produtividade visa à obtenção de resultados superiores em
qualidade e quantidade, e decorre de investimentos em tecnologias materiais inovativas e
organizativas que não requeiram maior consumo das energias pessoais, já a categoria de
intensidade refere-se ao esforço gasto pelos indivíduos no processo de trabalho. Para ele, a
intensificação do trabalho refere-se ao investimento das energias e o desgaste da pessoa
com o trabalho, e consiste em:
“ [...] trabalhar mais densamente, ou simplesmente trabalhar mais, [...] supõe um esforço
maior, um empenho mais firme, um engajamento superior, um gasto de energias pessoais
para dar conta do plus, em termos de carga adicional ou de tarefa mais complexa.” (Dal
Rosso, 2008, p. 22)

Nessa mesma linha, Marini reconhece a existência de relação entre a mais-valia
relativa e produtividade, e confirma que o processo capitalista implica na produção de
mais- valia, “entendida como uma forma de exploração do trabalho assalariado que,
fundamentalmente com base na transformação das condições técnicas de produção, resulta
da desvalorização real da força de trabalho” (MARINI, 2000, p.113). Mas o autor também
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distingue intensidade de produtividade quando esclarece que a determinação da taxa de
mais- valia está intimamente relacionada com o grau de exploração da força de trabalho, e
com a relação do tempo de trabalho excedente e o trabalho necessário. Explica Marini, que
a superexploração é melhor definida pela maior exploração da força física do trabalhador,
em contraposição à exploração resultante do aumento da produtividade, e tende
normalmente a se expressar no fato de que a força de trabalho se remunera abaixo do seu
valor real. (MARINI, 2005b, p. 189)

Dal Rosso salienta que qualquer trabalho é realizado segundo determinado grau de
intensidade, ou seja, a intensificação é uma condição intrínseca a todo trabalho concreto. O
autor entende intensificação como "a condição pela qual requer-se mais esforço físico,
intelectual e emocional de quem trabalha com o objetivo de produzir mais resultados,
consideradas constantes a jornada, a força de trabalho empregada e as condições
técnicas".(DAL ROSSO,2008,p.42)
Para Marx (1985a), a intensidade do trabalho pode ser analisada através da
mudança das atribuições conferidas a um mesmo trabalhador, através da mudança nos
ritmos do trabalho e através da diminuição daquilo que convencionou chamar de
porosidade do trabalho. Explica Dal Rosso(1996), que as porosidades são momentos de
não trabalho durante o tempo de trabalho, tais como as paradas, interrupções, tempos de
descanso e intervalos de qualquer ordem. Para ele, a eliminação das porosidades tem o
condão de gerar maior consumo de energia do trabalhador e produzir mais resultados para
o capitalista.
Afirma Dal Rosso (2008) que o grau de intensidade pode ser aumentando pelas
transformações tecnológicas, responsável pelo crescimento da carga de trabalho, e pela
reorganização do trabalho. O grau da intensidade sofre variação, de forma combinada ou
isolada, sendo resultado das mudanças tecnológicas e das mudanças organizacionais.
Esclarece Dal Rosso(2008) que nesta nova onda do capitalismo contemporâneo,
percebe-se também os sinais de estabelecimento de uma nova onda de intensificação do
trabalho, em que o mais trabalho não é obtido pelo alongamento da jornada, que
comumente é delimitada legalmente, mas através do recurso à intensificação do trabalho,
como uma prática de exploração. Situação que o leva a concluir que o alongamento ou
extensão da jornada e a intensificação do trabalho nem sempre coexistem.
Dal Rosso(2008) entende que embora o fenômeno da intensificação do trabalho
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tenha sido explicitado no trabalho material, nas fábricas e indústrias, pode ser facilmente
percebido no campo do trabalho imaterial, através da mobilização das

capacidades

intelectuais afetivas dos trabalhadores.
Na visão de Dal Rosso (2008) o grau da intensidade do trabalho envolve as
transformações tecnológicas, classificada por ele como revolução da informática e a
reorganização do trabalho. Para o autor, a tecnologia apresenta-se como o braço direito da
intensidade, e desenvolvida com o intuito de melhorar a produção e de facilitar a vida do
trabalhador, tem sido utilizada para diminuir o tempo de não trabalho. E conclui: ”o tempo
livre, o tempo de não trabalho, passa a ser engolido pelo trabalho. A tecnologia que poupa
trabalho está falhando em liberar aqueles que trabalham”. (DAL ROSSO, 2008, p.71).
Para Dal Rosso(2008), há diversos mecanismos de intensificação do trabalho na
sociedade contemporânea. O acúmulo de atividades, polivalência, versatilidade,flexibilidade
e gestão por resultados, são formas encontradas pelo capital para que o trabalho ganhe em
intensidade.
A racionalidade da empresa é ditada pela lógica econômica e pelas exigências da
competição e dessa forma, se por um lado a reestruturação produtiva capitalista reduziu o
número de empregos por outro lado ela gerou uma carga de trabalho maior. O trabalho
torna- se mais intenso,estabelecendo maiores exigências, dedicação ilimitada, funções
sucessivas, polivalência, versatilidade e flexibilidade, suscitando trabalho noturno, em fins
de semana e feriados, com a diminuição ou total retirada dos intervalos de não trabalho
durante o processo de trabalho, dificultando o descanso.
Para Dal Rosso(2008) a gestão por resultados é uma das formas que o capitalismo
utiliza para introduzir intensidade no trabalho. Para o autor, a gestão do trabalho
contemporâneo substituiu a antiga forma de gestão, baseada no controle externo, e deu
lugar a gestão de trabalho que consiste na internalização, pelo trabalhador, da convicção
que, independente do controle externo, ele próprio deve preocupar-se com o ritmo e a
concentração do trabalho.
De acordo com Cardoso (2009) as tecnologias da informação, como o celular, o
computador portátil e a internet, servem tanto para acionar como controlar os
trabalhadores a qualquer momento e em qualquer lugar, sendo comum a realização do
trabalho em casa, não contabilizado como tempo à disposição do empregador, portanto, não
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remunerado.
Afirma Cardoso (2007), que os tempos de trabalho e de não trabalho são
conjuntamente controlados e submetidos ao controle do capital, já que se não houver
lucratividade, não se vislumbra relevância social do tempo.
A sociedade passa a lidar com o tempo da mesma forma como lida com o dinheiro,
atribuindo a ele também qualidades objetivas e impessoais, como, por exemplo,a
escassez. Como consequência, o tempo pode ser utilizado, pode ser gasto ou
rentabilizado. (CARDOSO, 2007, p. 26).

Segundo Maior (2003), a tecnologia fornece à sociedade meios mais confortáveis de
viver, e elimina a penosidade do trabalho, mas pode provocar desajustes na ordem social, e
caso seja utilizada fora de padrões responsáveis, sem limites determinados, poderá
produzir o caos.
A tecnologia proporciona uma vinculação permanente com o trabalho,
independentemente do espaço físico ocupado. Assim, ainda de acordo com Maior (2003)
torna-se um grande desafio falar em direito ao não-trabalho, através da desconexão.
Afirmar que o homem tem o direito de se desconectar do trabalho ou externar preocupação
com o não- trabalho em um mundo que tem como traço marcante a inquietação com o
desemprego, pode parecer contraditório, diz o autor. O autor também acha difícil expressar
concordância com a informação de que é o avanço tecnológico que está roubando o trabalho
do homem, quando se verifica, que é a tecnologia que tem escravizado o homem ao
trabalho.
Segundo Cardoso (2013), a demanda por uma não desconexão do trabalho abrange
cada vez mais trabalhadores, inseridos nos mais diversos setores de atividade, seja de
forma explícita ou implícita.
Para Alves (2011), as novas tecnologias contribuíram para a ocupação de todos os
espaços, dificultando a separação doslocais e espaços de trabalho e de não trabalho.
O tempo de vida tornou-se mera extensão do tempo de trabalho. Na medida em que o espaço
da empresa se desterritorializou, ele se estendeu, ao mesmo tempo, para além do local de
trabalho, com as novas tecnologias de comunicação e informação contribuindo para que as
tarefas do trabalho estranhado invadissem a esfera doméstica (ALVES, 2011, p. 93).

Na perspectiva marxista, o desenvolvimento tecnológico promoveria a liberação do
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homem do esforço físico, transformando-o em supervisor no processo de produção,
contribuindo para a liberdade e emancipação humana. Entretanto, o uso de recursos e
ferramentas tecnológicas tem conduzindo a caminho oposto, o da aproximação cada vez
maior, e em qualquer momento, das atividades produtivas.
De acordo com Antunes (2011) em entrevista concedida à Associação Nacional de
medicina do Trabalho, o incremento tecnológico não traz melhores condições de trabalho,
frequentemente ele intensifica e precariza, já que a tecnologia introduzida no mundo
produtivo e de serviços visa ao aumento da produtividade e acaba tendo uma
tendencialidade para ou desempregar ou intensificar ou precarizar o trabalho.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Realizou-se por meio desse estudo algumas reflexões sobre trabalho, tecnologia e
tempo livre na sociedade capitalista contemporânea. A análise aqui proposta nos permitiu
uma percepção sobre astransformações ocorridas na sociedade capitalista, que afetaram as
relações de trabalho, sobretudocom a introdução das inovações tecnológicas ao processo de
trabalho, que contribuíram para o controle e aumento do grau de intensidade do ritmo
detrabalho. A intensificação produz efeitos negativos sobre a vida do trabalhador, pois
aumenta o desgaste e consume mais rapidamente a força de trabalho.
Confirmou-se a exploração velada do capital sobre o trabalho humano, resultando
em intensificação do tempo de trabalho. Assim, observa-se que se por um lado,o avanço
tecnológico possibilita a redução da jornada ou do tempo de trabalho, no sistema capitalista
de produção, verifica-setambém a diluição entre as fronteiras dos tempos de trabalho e de
não trabalho, e o retorno de formas antigas de ampliação do tempo de trabalho,
flexibilização e intensificação da exploração.
Conclui-se, que numa sociedade capitalista e competitiva, o capitalismo necessita
da extração das potencialidades do trabalhador, para suprir as necessidades do capital e a
tecnologia tem sido uma grande aliada, já quedemanda um envolvimento cada vez maior do
trabalhador com o processo no qual está inserido, e favorece o trabalho em qualquer local e
horário, através de computadores, tablets e celulares conectados à internet.
Por esse mesmo motivo, torna-se relevante a perspectiva de discussão crítica
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acerca da temática da expropriação do tempo de não trabalho pelo capitalismo
contemporâneo, e esclarecimentos sobre a lógica capitalista, com o intuito de contribuir
para o rompimento do sistema de dominação.
REFERÊNCIAS :
ALVES, G. Trabalho e subjetividade: o espírito do toyotismo na era do capitalismo
manipulatório. São Paulo: Boitempo, 2011.
ANTUNES, R. Condições de trabalho não melhoram com tecnologia. Entrevista para a
Associação
Nacional
de
medicina
do
Trabalho.
Disponível
em:
<https://www.anamt.org.br/portal/2011/09/26/condicoes-de-trabalho-naomelhoram-com- tecnologia/> Acesso em 15 de Dezembro de 2019.
CARDOSO, A.C.M. Tempos de trabalho, tempos de não trabalho: vivências cotidianas
de trabalhadores. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, SP, Brasil, 2007.
.Tempos de trabalho, tempos de não trabalho: disputas em torno da jornada do
trabalhador. São Paulo: Annablume, 2009.
CHESNAIS, F. A globalização e o curso do capitalismo de fim-de-século. Economia e
Sociedade – Revista do Instituto de Economia da Unicamp, Campinas, n. 5, p 1-30,
Dezembro de 1995.
DAL ROSSO, S. Mais trabalho: a intensificação do labor na sociedade contemporânea.
São Paulo: Boitempo, 2008.
. "A jornada de trabalho na sociedade: o castigo de Prometeu", 1996. São Paulo:
LTr.
MAIOR,

J.

L.

S.Do

Direito à

Desconexão do

Trabalho. Disponível em

https://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/do_direito_%C3%A0_des
conex
%C3%A3o_do_trabalho..pdf. Acesso em 15 de Dezembro de 2019.

595

Revista Serviço Social em Perspectiva,
Volume 4, Edição Especial, março de 2020.
Anais do II Encontro Norte Mineiro de Serviço Social
https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/sesoperspectiva

MARINI, R. M. Dialética da Dependência. Editora VozesLtda, 2000.
MARX, K.A consciência revolucionária da história. In: FERNANDES, Florestan (Org.).
Marx, Engels. História. São Paulo: Ática, 1983. (Coleção Grandes Cientistas Sociais, n. 36).
. O Capital: crítica da economia política. Tradução por Regis Barbosa e Flávio R.
Kothe. São Paulo: Abril Cultural, 1985a. Livro 1, v.1, t.1. (Os economistas).
.Contribuição à crítica da economia política. 3ª Edição. São Paulo: Martins Fontes,
2003.
.Grundrisse. São Paulo: Boitempo, 2011.
VIEIRA; Z.R. Atividade sensível e emancipação humana nos Grundrisse. Belo Horizonte,
2004. Dissertação de mestrado (Filosofia). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade Federal de Minas Gerais.

596

