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O trabalho na contemporaneidade se posiciona, conforme apontam pesquisas, como
provedor de mal-estar subjetivo e doenças psicológicas. Ademais, sabe-se que o trabalho,
desde o início da exploração com o sistema capitalista, é fonte de violência e alienação. Tais
fatores desafiam, até os dias de hoje, a Psicologia Organizacional e do Trabalho, ao mesmo
tempo em que dá sentido à sua existência como saber ético, que deve caminhar em direção ao
bem estar do sujeito e sua emancipação.
Nesse sentido, os desafios na atualidade permanecem muitos. Na segunda metade do
século XX, com a crise estrutural do capital, o mesmo parte para uma reorganização do poder
de dominação societária como forma de neutralizar o poder das lutas sociais (ANTUNES,
2008). Assim, instalam-se novas formas de trabalho, emergindo o trabalho terceirizado, parttime, trabalho temporário, modalidades que formam o que é chamado de trabalho flexível.
Esse tipo de trabalho desagrega, individualiza e desmobiliza movimentos coletivos com
capacidade de reação e empoderamento diante de forças provindas do trabalho degradante.
Segundo Antunes (2005), o trabalho flexível aproxima, em ritmo e intensidade,
homens e mulheres dos dias de hoje aos da época da revolução industrial. Isso é proveniente
de duplas e triplas jornadas de trabalho decorridas do desemprego funcional ou até mesmo da
busca incessante por bens de consumo impulsionados pela mídia, outra fonte de alienação que
retroalimenta a flexibilização e a precarização do trabalho. Entende-se, nesta pesquisa, que é
papel do psicólogo organizacional e do trabalho compreender o cenário social do trabalho e
possibilitar reflexão emancipadora por parte dos sujeitos em relação ao trabalho: “[...] se por
um lado necessitamos de trabalho humano e reconhecemos seu potencial emancipador,
devemos também recusar o trabalho que explora, aliena e infelicita o ser social” (ANTUNES,
2005, p.14).
Borges e Mourão (2013) colocam a importância da atuação da Psicologia do Trabalho
e das Organizações para melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Dessa forma, torna-se
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importante “[...] aprofundar os conhecimentos profissionais e construir uma visão mais
abrangente das possibilidades de atuação [...]” (p. xvii) nesse campo, entendido como
constituído por forças pluridimensionais que atingem os diferentes atores sociais que dele
fazem parte.
Entende-se que, antes mesmo de ampliar tal visão, é necessário compreender como
esta fase do capitalismo - a flexibilização do trabalho - vem atuando na formação da
subjetividade do trabalhador, que é, em nossa compreensão, social e histórica. Assim, é
objetivo desta investigação conceituar a subjetividade capitalística segundo Felix Guatarri e
realizar uma análise a partir desse conceito do mundo do trabalho contemporâneo.
A investigação conceitual foi realizada a partir de publicações do autor acerca da
subjetividade capitalística, nas quais ele define e apresenta formas de produção da mesma.
Foram selecionadas duas obras: “Cartografias do desejo” (em parceria com Rolnik, 1996) e
“Caosmose: um novo paradigma estético” (1992).
A produção de subjetividade, segundo Guatarri (1992), acontece por vias individuais,
coletivas e institucionais. Para o autor, “[...] A subjetividade, de fato, é plural, polifônica, [...].
E ela não conhece nenhuma instância dominante de determinação que guie as outras
instâncias segundo uma causalidade unívoca” (GUATARRI, 1992, p.11). Mais:
O indivíduo, a meu ver, esta na encruzilhada de múltiplos
componentes de subjetividade. Entre esses componentes alguns são
inconscientes. Outros são mais do domínio do corpo, território no qual
nos sentimos bem. Outras são mais do domínio daquilo que os
soció1ogos americanos chamam de "grupos primários" (O clã, o
bando, a turma, etc.). Outros, ainda, são do domínio da produção de
poder; situam-se em relação a lei, a polícia, etc. Minha hipótese e que
existe também uma subjetividade ainda mais ampla; é o que chamo de
subjetividade capitalística (GUATARRI; ROLNIK, 1996, p.34, grifo
nosso)

Guatarri (1996) assegura que, ao falar sobre o processo de subjetivação, não está se
referindo ao indivíduo em si ou à política do ego. Deixa claro que considera reducionista a
visão da filosofia e psicologia que relaciona a subjetividade a uma identidade individual,
considerando a família e sociedade como superestruturas desta subjetividade.
O autor traz, assim, a teoria de modelização como sendo a subjetividade capitalística,
reconhecida então como a capaz de reproduzir a lógica dominante através de significados que
servem como referência e criam um padrão de comportamento capaz de produzir
individualidades.
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Kroef (2010) esclarece que a subjetividade capitalística, o termo empregado por
Guattari, produz sentidos, modelos, estereótipos. A mesma é produzida como o processo
produtivo da fábrica, modelando comportamentos e dando forma ao assujeitamento do
indivíduo que, em vez de diferenças, apresentam identidades preestabelecidas e previsíveis.
Assim, na medida em que o sistema capitalista retira do homem sua possibilidade de
subsistência, consolidada pela terra ou oficinas; seu saber, consolidado em sua arte completa
de produção e no seu saber artesão, e o transforma em mercadoria - força de trabalho do
capital, desqualificado e dependente, produz subjetividades de um novo homem, o necessário
para reprodução da lógica capitalista: não o artesão ou o camponês, mas o operário, o soldado
(GUATARRI, 1996).
A partir da compreensão de que a subjetividade capitalística é, na verdade, uma
modelagem de indivíduos, que constituem uma massa de homens e mulheres que
correspondem com subserviência à engrenagem do capital, é possível compreender também
que o apelo pela iniciativa, individualidade, pró-atividade, empreendedorismo, entre outros, é
característica resultante de uma modelagem que sustenta o sistema capitalista e as formas de
trabalho na contemporaneidade.
Na atual fase do capitalismo, onde o conceito da flexibilização do trabalho já substitui
o antigo modelo por tempo indeterminado, baseado nas relações de longo prazo, tem-se como
característica homens e mulheres trabalhando em múltiplos empregos em turnos diversos,
encontrando cada vez menos trabalho formal e buscando por si mesmo os trabalhos parciais e
precários. Conforme Antunes (2005, p.17), “em pleno mito neoliberal do individualismo
exacerbado, tal como a ideologia do ‘empreendedorismo’, presenciamos de fato um
individualismo possessivo cada vez mais desprovido de posse [...]”.
Entende-se, neste trabalho, que o novo capitalismo criou uma subjetividade
capitalística de massa subserviente ao sistema do trabalho flexível, com apelo total ao
individualismo e, como se pode observar pelo discurso midiático, por bens de consumo.
Parece que se tem, em nossa sociedade, uma evidência do que Guatarri (1992) nos explicita,
quando vemos trabalhadores de todos os níveis da cadeia organizacional - do chão de fábrica
a altos executivos - trabalhando, muitas horas diárias, a fim de corresponder às expectativas
não só de perfil profissional como também o de consumidor de produtos preferencialmente
descartáveis exigidos pela sociedade atual.
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O que faz com que os trabalhadores respondam, por “escolha própria”, a exacerbação
de horas dedicadas ao trabalho? Que formas de subjetivação “qualificam” trabalhadores para
responderem metas muitas vezes em detrimento de si?
No que se referem aos modos de subjetivação, elencamos a formação discursiva como
um importante dispositivo produtor de sujeitos e subjetividades. “[...] Tendo como ponto
central a arquegenealogia de Michel Foucault, o discurso é tomado como uma prática social,
historicamente determinada, que constitui os sujeitos e os objetos” (GREGOLIN, 2007, p.13).
Assim, para compreender como esta fase do capitalismo vem atuando na formação da
subjetividade do trabalhador conforme citado como problema no início deste trabalho, e
entendendo agora essa subjetividade como capitalística, pode-se tomar como ferramenta
importante a analítica do discurso proposta por Michel Foucault. Trazendo como base que o
capitalismo atual alimenta-se, não só do controle do corpo como nos elucidou Michel
Foucault (1987), mas também da alma dos sujeitos que vivem dos mais diversificados modos
de trabalho.
Conclui-se por fim, como importante, o aprofundamento referente à produção de
subjetividades e dominação no trabalho, uma vez que continua sendo o trabalhador, a base da
exploração e sustentação do sistema capitalista e o trabalho, fonte de alienação e sofrimento.
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