Marx e a divisão do trabalho
É crescente a alienação do sujeito em relação ao que faz
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É de Karl Marx a asserção de que todo novo estado da divisão do trabalho determina as
relações dos indivíduos entre si com referência a material, instrumento e produto do trabalho.
Foi assim com a propriedade tribal, depois com a comunal e com a feudal, ou
estamental. Portanto, um modo de produção ou estágio industrial é marcado por um modo de
cooperação ou estágio social sendo ele mesmo uma força produtiva.
Entre a reflexão e a execução Mas só passou a haver efetiva divisão quando se instalou uma
separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Enquanto execução e reflexão andaram
juntas nesse processo, o indivíduo pôde, de algum modo, realizar-se em sua ocupação. É só
com o trabalho industrial, no modo de produção especificamente capitalista, que se dá de fato a
divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Marx diz que mesmo na manufatura ainda
havia a possibilidade de algum trabalho diferenciado.
Alienação total Na manufatura, ou modo de produção pré-capitalista, o trabalhador é
explorado, mas não é despojado do seu saber. O capital se apropria do trabalho, mas a alienação
é apenas do corpo. Já no modo de produção especificamente capitalista (trabalho industrial), o
processo de trabalho é desmontado pelo capital que o remonta à sua própria lógica. A alienação
é então total. O trabalhador da manufatura torna-se propriedade do capital. As forças
intelectuais da produção desenvolvem-se apenas num aspecto, em função dos operários serem
classificados e distribuídos segundo suas aptidões específicas. Já se nota a cisão entre o
trabalhador e as forças intelectuais do processo material de produção, que são apropriadas pelo
capital.
Relação hierárquica Na indústria, a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual se
configura na relação entre trabalhadores técnico-científicos, cuja função é organizar o processo
de trabalho e os operários que o executam. Essa é uma relação hierárquica. Os operários estão
submetidos à lógica que o capital impôs ao processo de trabalho. Quem atua para submetê-los
são os trabalhadores técnico-científicos, que se constituem em agentes do capital. Os
trabalhadores técnico-científicos não só organizam e planificam o processo de trabalho, mas
também perpetuam uma estrutura hierárquica e reproduzem as relações sociais capitalistas.
Uma separação cada vez maior Partindo de Marx, André Gorz acrescenta que, "os
trabalhadores da ciência e da técnica, no interior de sua função técnico-científica, têm a função
de reproduzir as condições e as formas de dominação do capital sobre o trabalho". As ciências e
as técnicas não são, assim, ideologicamente neutras. Elas favorecem a reprodução do capital e
de sua lógica. O próprio Marx já havia sugerido que o desenvolvimento geral da ciência e do
progresso tecnológico - a utilização do conhecimento científico-tecnológico na produção
capitalista - torna-se o motor da criação da riqueza efetiva. E esta é cada vez menos dependente
do tempo de trabalho. Esse conhecimento científico, que resulta da apropriação capitalista do
saber social geral, mostra-se como tendência da produção e reprodução capitalista, em sua fase
avançada. Isso acentua cada vez mais a separação entre a execução do trabalho e a reflexão
acerca do que se faz, acentuando o estranhamento (a alienação) do sujeito em relação ao que ele
faz.
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