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O tema central desde trabalho consiste em problematizar as práticas de gestão de             
pessoas nas organizações, pensando o momento em que se passa de um modelo de              
gestão do trabalho mais pautado na disciplina para aquele operado pelo controle. Nesse             
sentido cabe pensar como esse contexto afeta a vida dos trabalhadores da Universidade             
Federal de Rio Grande (FURG), tendo em vista a emergência das áreas de Gestão de               
Pessoa no serviço público. Para tanto, torna-se fundamental trabalhar conceitos como o            
de sociedades de controle que segundo Deleuze seriam a sucessão das sociedades            
disciplinares, nesse sentido, o controle se daria pela modulação que está em toda parte              
transcendendo todas as esferas da sociedade, estando assim, em constante processo de            
mutação sendo interiorizado de forma quase imperceptível. Outro conceito considerado          
relevante é o de poder gerencialista que segundo Gaulejac, objetiva traduzir tudo em             
indicadores de desempenho e eficácia, tudo passa a ser gerido, todas as esferas da vida               
do sujeito, com o objetivo de que este seja mais rentável. Todavia, tem-se como              
objetivo entender qual o papel das áreas de gestão de pessoas nesse processo,             
especificamente, na FURG. Para tanto, pretende-se utilizar como metodologia de          
pesquisa a observação participante já a pesquisadora em questão atua da Pró-Reitoria de             
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas na FURG e entrevistas semiestruturadas com           
alguns trabalhadores da referida universidade. 

Palavras-chave: Práticas de Gestão de Pessoas; controle; subjetividade; modelos de gestão do            
trabalho; serviço público. 
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INTRODUÇÃO:  

O presente trabalho pretende apresentar um projeto de pesquisa intitulado: A           

sociedade de controle e a Gestão de Pessoas na Universidade Federal de Rio Grande,              

este que está em fase inicial. Logo, o campo a ser analisado é a Universidade Federal de                 

Rio Grande (FURG), com enfoque na Pró-Reitoria de Gestão e desenvolvimento de            

Pessoas. Tendo como principal objetivo, investigar qual o papel das chamadas áreas de             

gestão de pessoas no serviço público, especificamente na referida universidade, pesando           

como elas afetam a vida dos trabalhadores desta instituição em um contexto em que as               

formas de gestão do trabalho estão mais pautadas pelo controle do que pela disciplina.  

Para tanto será considerado o que DELEUZE (1992) chamou de sociedade de            

controle, onde ele destaca que as sociedades disciplinares atingem seu apogeu nos            

séculos XVIII e XIV onde os espaços de confinamento eram fundamentais.           

Posteriormente, esses espaços entram em crise e as sociedades de controle como            

anunciado por Foucault passam a ser o futuro. Ainda segundo DELEUZE (1992),            

enquanto os confinamentos representavam moldes o controle são uma modulação          

“auto-deformante” que está sempre mudando. Dessa maneira, este controle é mais sutil            

e mais fácil de ser interiorizado sem ser percebido. Nesse sentido o autor destaca que a                

empresa substitui a fábrica impondo a cada indivíduo uma modulação única em            

constante metaestabilidade. Entende-se  

Tal questão surge a partir de um processo de inquietações sobre o tema, pois,              

percebe-se que a gestão de pessoas nas organizações pode e vem sendo utilizada para              

produzir sujeitos que interiorizam a lógica gerencialista, esta que, segundo GAULEJAC           

(2007, p. 37), “é uma ideologia que traduz as atividades humanas em indicadores de              

desempenho, e esses indicadores em custos ou benefícios”. Nesse sentido tudo passa a             

ser gerido, todas as esferas da vida do sujeito, com o objetivo de que este seja mais                 

rentável. Dessa forma a vida se torna capital, e todas as relações que anteriormente não               

eram atreladas a esfera econômica passam a estar. Em síntese a lógica gerencialista             

consiste em que tudo seja em prol da maior eficácia e produtividade da empresa e a                

gestão pelo controle da subjetividade é exercida a partir da modulação onde se controla              

os que as pessoas pensam, o que sentem, o que querem, e como vão levar suas vidas.                 

Trata-se de um tempo em que a vida passa a ser algo que pode ser gerido para fins de                   
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rentabilidade na lógica do Capital Humano, formando homens empreendedores de si, tal            

como analisa (Foucault, 2008). Além disto, este trabalho aborda, ainda, a           

especificidade dos modos de gestão contemporâneo na esfera do trabalho público.           

Considerando os autores referenciados torna-se pertinente ressaltar que as formas de           

gestão do trabalho eram muito mais no sentido de controle dos corpos, praticas que              

eram típicas, por exemplo, no Fordismo e do Taylorismo onde se buscava o controle do               

corpo para que a maior produtividade em menor tempo possível. No entanto, como             

observado o controle é muito mais sutil, cabe pensar se as práticas de gestão de pessoas                

vão nesse sentido de controlar a subjetividades dos trabalhadores, pensando ainda se            

especificidades no serviço público.  

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA:  

Para pensar o papel das emergentes áreas de gestão de pessoas torna-se            

pertinente refletir sobre o processo histórico dos modelos que há precederam. Assim,            

cabe resgatar modelos de gestão do trabalho baseados no Taylorismo e Fordismo.            

Taylor (1995) vai elencar os princípios da administração cientifica se pautando no            

método de Gilbreth, (a ciência de assentar tijolos) nesse sentido foi minunciosamente            

analisado o processo de trabalho de pedreiros assentando tijolos a fim de obter o melhor               

rendimento possível em menor tempo a partir do controle minucioso de cada            

movimento. Desta forma, essas questões são aplicadas na fabricas a partir de um             

controle rígido onde segundo Taylor (1995) se pressupõe um planejamento do serviço            

em que os operários tenham controlado até mesmo seu horário de descanso. Visto que              

era pertinente que eles trabalhassem quando fosse hora e descansassem na hora            

determinada sem misturar as duas coisas. Nesse momento, já se introduzia o sistema de              

salários por rendimento sistema este pautado na execução da tarefa onde o operário a              

executasse o mais rápido possível e da melhor forma. Nesse contexto a figura do              

supervisor era fundamental, visto que as formas de exercício de poder buscavam como,             

aponta Foucault, a obtenção de corpos disciplinados e dóceis. Dessa forma, o supervisor             

era responsável pelo controle do tempo e da qualidade da tarefa desempenhada.            

Segundo Tragtenberg (1985), Fayol vai seguir a mesma linha de Taylor de que o              

homem deveria ficar restrito ao seu papal em uma estrutura ocupacional parcelada.            
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Tragtenberg ainda destaca que um “elemento básico na teoria clássica da administração,            

em Taylor e Fayol, é o papel conferido à disciplina copiada dos modelos das estruturas               

militares” (TRATENGBERG, p.95,1985). Enquanto o fordismo instituído por Henry         

Ford é marcado pela instauração das linhas de montagem onde o operário ficava             

estanque executando uma única e especifica tarefa no mesmo local enquanto os            

automóveis se deslocavam a partir de uma esteira, nesse processo o operário perdia total              

autonomia sobre seu processo de trabalho visto que a máquina que lhe impunha o ritmo               

de trabalho.  

Nesse sentido, foi encontrada uma tese de doutorado intitulada “A Subjetividade na            

Gestão de Pessoas: Estudo exploratório com servidores públicos” de autoria de Caio            

Gomes. o autor buscou investigar como os modelos de Gestão de Pessoas, utilizados nas              

Instituições de ensino Superior têm afetado a subjetividade dos servidores. Gomes           

(2011), argumenta que o modelo de Gestão de Pessoas é um instrumento a ser utilizado               

em favor da organização e não contrário aos interesses dos servidores. Cabe refletir             

sobre está questão pois se a gestão de pessoas é utilizada como instrumento para              

exercício do controle da subjetividade. Ela é ferramenta em favor da organização, de             

forma que, o trabalhador se submeta a condições de trabalho que ele naturaliza como              

sendo necessários para o bem da organização e como os mecanismos de controle fazem              

com que o trabalhador se sinta parte da organização ele vai doar toda sua energia para                

que a organização seja bem-sucedida.  

Ele conclui ao final ao da pesquisa que: o sofrimento no trabalho surgi dessa tensão de                

como o trabalhador entende que seu trabalho deveria ser a realizado e da forma como a                

organização espera que ele realize o trabalho. Embora ele apresente esse enforque ele             

deixa explicito que um de seus objetivos é “contribuir para o setor público melhorar a               

sua eficácia, a sua eficiência e a sua efetividade administrativa” (GOMES, p. 20, 2011).              

Nesse sentido suas analises no que se refere ao sofrimento do trabalho ficam no plano               

secundário onde ele se debruça em pensar a questão da gestão. Outro trabalho analisado              

foi uma dissertação de mestrado intitulada: Dispositivos de gestão e controle sobre o             

trabalho: Um estudo sobre os gerentes de contas das agências de Turismo Corporativo.             

Tendo como principal argumento: 
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[...]é o de que a ordem atual institui novos controles no trabalho, ao invés de               
abolir pura e simplesmente as regras do passado, e que esses novos discursos são              
difíceis de entender, sem que compreendamos as diversas transformações pelas          
quais o capitalismo vem passando nas últimas décadas, bem como as implicações            
dessas transformações sobre a organização do trabalho (LAUDA, p.12, 2013). 

Para tanto a autora vai utilizar autores como Boltanski e Chiapello para pensar o              

capitalismo como uma categoria de analise, mas para além vai utilizar Gaulejac para             

pensar a gestão. A autora, ao final da pesquisa, percebeu que o processo de dominação a                

partir da disciplinarização “não é tão estranha aos dispositivos de controle           

contemporâneos” (LAUDA, p.97, 2013). Ela destaca também que esses modelos são           

interiorizados pelos gerentes de contas do Turismo Corporativo. Para chegar a essa            

conclusão ela realizou uma discussão sobre as transformações do capitalismo. E           

posteriormente fez uma análise dos modelos de gestão no turismo coorporativo. 

Sobre essa questão torna-se pertinente pensar que no serviço público          

especificamente na FURG não se tem essa questão da obtenção de parte do lucro até               

pela particularidade da instituição em questão. No entanto, cabe pensar como e de que              

forma essa lógica invade o serviço público. 

Leonardo Melo e Silva (2004), aborda que os sistemas de organização na            

qualidade se pautam na valorização do trabalho em grupo, em células de produção, em              

times ou equipes. Nesse sentido ao mesmo tempo em que se objetiva quebrar a              

solidariedade de classe por outro lado busca-se construir uma solidariedade baseada na            

empresa. Onde busca-se que os valores da empresa sejam difundidos “como uma            

espécie de acompanhamento da derivada solidariedade de classe” (SILVA, p.12, 2004).           

O autor aborda a questão da competividade acirrada percebendo que o trabalho em             

“equipes” acaba acentuando a competividade uma vez que o trabalhador compara sua            

produção com o grupo e com ele mesmo a partir de formas de publicização dos               

resultados. Publicização esta que vem com um discurso participativo e de transparência,            

mas que por fim acabam reafirmando a competividade e o comprometimento do            

trabalhador com os valores da empresa. Silva (2004), ainda destaca que na atualidade             

num contexto neoliberal as empresas levam à fábrica a ideologia do empreendedor,            

coisa que as empresas fordistas jamais fizeram. Em síntese o autor referenciado            

argumenta que os novos modelos de gestão do trabalho, pautado em uma competição             

acirrada velada pelo discurso de importância do trabalho em “equipe”, utilizados para            
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que os trabalhadores interiorizem os valores da empresa aliados com uma gestão pela             

insegurança, onde o trabalhador está a mercê do instável mercado de trabalho fazem             

com se caminhe para uma “sociabilidade privada”. Dessa forma: 

O coletivo terá atingido seu ponto mais extremo de competitividade de           
completude quando todos os envolvidos alcançarem plena responsabilidade de         
sua função no todo, o qual é representado segundo uma hierarquia particular em             
que aparece, em primeiro lugar, a empresa como personificação do grupo, de tal             
forma que trabalhar para o grupo tem um “sentido” que não se encerra em si               
mesmo, mas fica colado ao destino da empresa (SILVA, p.152, 2004). 
 

Percebe-se que o conceito referido se relaciona com o sentido da ideologia            

gerencialista proposto por Gaulejac (2007) onde é posto em pratica técnicas que            

“captam os desejos e as angustias para pô-los a serviço da empresa” (GAULEJAC, p.41,              

2007).  

Nesse sentido Max Pages (87) em sua obra o poder nas organizações em que ele               

realiza uma pesquisa em uma empresa a qual se refere como TLTX trabalha a questão               

do domino ideológico que a empresa exerce sobre os trabalhadores. Ele destaca que as              

políticas de pessoal para além da questão econômica elas tem função ideológica. O             

autor faz referência de que quem lá trabalha faz daquela empresa uma “nova igreja”. Ele               

coleta dados ao longo da pesquisa que tendem a nesse caminho falas dos trabalhadores              

como: 

“Entrar para TLTX é como entrar para uma religião”. 
“Para trabalhar em TLTX, é preciso ter fé”. 
“Existe uma espécie de religião TLTX”. 
“A religião que é praticada em TLTX é praticada pela maioria dos indivíduos”. 
“No fundo, é uma verdadeira fé o que todos têm na empresa”.  
A idéia essencial que é apresentada em todas essas citações é que trabalhar em              
uma empresa desse tipo implica a adesão ideológica que galvaniza as energias e             
incita as pessoas a se dedicarem de “corpo e alma “ a seu trabalho (PAGES, p.75,                
1987). 
 

Percebe-se que a questão ideológica de alinhamento e de interiorização dos           

valores da empresa pelos que lá trabalham é um mecanismo de controle utilizado pelas              

empresas, nesse sentido cabe pensar se essas questões são incorporadas no serviço            

público e sim de que forma? Nesse sentido outro conceito chave para este trabalho é o                

de controle. Pois, como já exposto nos sistemas taylorista e fordista os modos de gestar               

o trabalho se davam por um processo rígido de disciplinarização dos corpos e que a               
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partir de 1970 com o processo de reestruturação produtiva, as formas de controle             

passam a ser muito mais sutis exercendo-se, sobretudo, no plano da subjetividade.  

Dessa forma torna-se fundamental pensar o que Deleuze chamou de as           

sociedades de controle, onde ele destaca que as sociedades disciplinares atingem seu            

apogeu nos séculos XVIII e XIV onde os espaços de confinamento eram fundamentais.             

Posteriormente esses espaços entram em crise e as sociedades de controle como            

anunciado por Foucault passam a ser o futuro. Ainda segundo Deleuze (1992), enquanto             

os confinamentos representavam moldes o controle são uma modulação         

“auto-deformante” que está sempre mudando. Dessa maneira, este controle é mais sutil            

e mais fácil de ser interiorizado sem ser percebido. Nesse sentido o autor destaca que a                

empresa substitui a fábrica impondo a cada indivíduo uma modulação única em            

constante metaestabilidade. O autor chama atenção passa o fato de que: 

A fábrica constituía os indivíduos em um só corpo, para a dupla vantagem do              
patronato que vigiava cada elemento na massa, e dos sindicatos que           
mobilizavam uma massa de resistência; mas a empresa introduz o tempo todo            
uma rivalidade inexplicável como sã emulação, excelente motivação que         
contrapõem os indivíduos entre si e atravessa cada, dividindo-o em si mesmo            
(DELEUZE, p.20, 1992) 
 

É pertinente ressaltar que o conceito de subjetividade utilizado nesse trabalho é            

apresentado por Foucault (2008), sendo este, a maneira o como sujeito faz experiência             

de si no jogo de verdade. Ou seja, “A compreensão do que é considerado correto e                

incorreto, bem e mau” Tittoni e Nardi (2011, p. 24), em dado contexto histórico e               

econômico. Para Pelbart (2000), a subjetividade não é abstrata, mas trata-se das formas             

que amamos, pensamos, nos vestimos, habitamos etc. Para Deleuze (1992), os estilos de             

vida como ele se refere aos modos de subjetivação não param de se recriar e se                

multiplicar no campo social. É importante pensar a produção de subjetividade e            

individualidade, visto que “os indivíduos são resultado de uma produção de massa. O             

indivíduo é serializado, registrado, modelado” Guatarri e Rolnik (1986; p. 31). Os            

autores diferenciam a inviduação do corpo da multiplicidade dos agenciamentos de           

subjetivação. Dessa forma, cabe ressaltar a relação da subjetividade com o cenário            

capitalista onde: 

O lucro capitalista é, fundamentalmente, produção de poder subjetivo. Isso          
não implica uma visão idealista da realidade social: a subjetividade não se            
situa no campo individual, seu campo é de todos os processos de produção             
social e material. O que se poderia dizer, usando a linguagem da informática,             
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é que, evidentemente, um indivíduo sempre existe, mas apenas enquanto          
terminal; esse terminal individual se encontra na posição de consumidor de           
subjetividade. Ele consome sistemas de representação, de sensibilidade, e         
etc.(GUATARRI, ROLNIK, p. 32, 1986).  

Então, a subjetividade está em todo processo social, sendo que ela não é natural              

e sim fabricada para atuar a serviço do capitalismo. Desta forma, o indivíduo vai              

consumir esses sistemas de representação que são produzidos com o objetivo de dar             

condições para o capitalismo se manter e se perpetuar. Essa subjetividade é produzida,             

Guattari e Rolnik (1986), destacam que as máquinas que produzem subjetividade podem            

variar conforme os sistemas que estão inseridos. Assim, em sistemas tradicionais a            

subjetividade é fabricada em escala mais territorializada e nos sistema “capitalístico” a            

produção se da em escala internacional. Um exemplo: durante o Taylorismo e o             

Fordismo a subjetividade produzia sistemas de representação que aceitassem os espaços           

de confinamento onde o poder era exercido de forma coercitiva e punitiva. Com isso, os               

indivíduos "recebiam" essa subjetividade e naturalizavam o processo descrito, processo          

esse que de natural não tem nada. Atualmente a subjetividade produz sistemas que             

perpetuam o capitalismo a partir do controle sutil e de interiorização de valores onde os               

sujeitos se autocontrolam e devem atender a lógica de serem empreendedores de si. 

Percebe-se atualmente esse modelo de gestão do trabalho pautado pelo controle           

busca controlar a subjetividade assim objetivam ter o controle do que Pelbart (2000, p.              

37) vai definir que, “trata-se da vida, mais precisamente, das formas de vida, das              

maneiras de sentir, de amar, de perceber, de imaginar, de sonhar, de fazer, mas também               

de habitar, de vestir-se, de se embelezar, de fruir, etc.” Nesse sentido: 

[...] As novas formas de gestão têm por objetivo a gestão das subjetividades,             
a partir de uma incorporação das metas e objetivos da empresa, buscando            
negar, dessa forma, a exploração do trabalho no conflito capital/trabalho. O           
trabalhador é transformado em colaborador, destruindo, assim, a        
solidariedade operaria clássica por meio de competição interna. (TITTONI;         
NARDI, 2011, p.297) 
 

Percebe-se que é nesse contexto em que as áreas de gestão de pessoas emergem              

trazendo, para além da mudança de nomenclatura, que em grande parte das            

organizações era chamada de Área de Recursos Humanos, a perspectiva de uma            

mudança de prática, isto é, segue um movimento de problematização da noção dos             

trabalhadores tomados enquanto recursos humanos, mas, porém, parece ainda perpetuar,          
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por novas modalidades de práticas, a gestão das subjetividades, agora por uma            

interiorização dos ideários organizacionais a partir de mecanismos sutis de controle           

onde os trabalhadores se sentem responsáveis pela empresa em que atuam. Todavia,            

estes programas vêm sendo adotados nos setores públicos a partir também da            

emergência das áreas de Gestão de Pessoas ou até mesmo a partir da implementação de               

programas de qualidade total, buscando maior eficiência no que se refere ao processo de              

trabalho. Gaulejac (2007, p.29), destaca que “Na sociedade hipomoderna cada indivíduo           

pode ser ao mesmo tempo produtor e produto do sistema, ser o ator e o agente dele,                 

fazê-lo funcionar, tanto quando suportá-lo.” Contudo esse processo de subjetivação vai           

extrapolar os modos de trabalhar se estendendo aos modos de vida e o controle vai ser                

exercido de forma sutil estando em toda a trama social.  

Percebe-se que os modelos de gestão do trabalho pautado na disciplina e no             

controle coexistem, sendo assim, o serviço público além de ter interiorizado muito das             

lógicas de gestão gerencialista pautadas no controle tem fortes características          

disciplinares como, por exemplo, o cumprimento de horário de trabalho com horários            

rigidamente fixados, além da questão da obediência de normas. Mas, por outro lado,             

também adentram o serviço público questões como a competividade, pois também se            

opera por um sistema de gratificações e de distribuição de cargos.  

OBJETIVOS: 

O projeto de pesquisa apresentado tem como objetivo central investigar qual o            

papel das chamadas áreas de gestão de pessoas no serviço público, especificamente na             

Universidade Federal de Rio Grande, pesando como elas afetam a vida dos            

trabalhadores desta instituição no contexto em que as formas de gestão do trabalho estão              

mais pautadas no controle. Para tanto, pretende-se entender qual a relação da            

emergência das chamadas áreas de gestão de pessoas com o modelo de gestão do              

trabalho mais pautado pelo controle. Bem como investigar como um modelo de gestão             

mais pautado pelo controle afeta a vida dos trabalhadores da FURG. E ainda identificar              

as semelhanças e as diferenças entre a gestão do trabalho nas empresas privadas e no               

serviço público.  

METODOLOGIA:  
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O projeto em questão está em fase de desenvolvimento este que pressupõe como             

metodologia de pesquisa a observação participante e a aplicação de entrevistas. A            

observação participante justifica-se pela questão da pesquisadora em questão atuar na           

FURG, especificamente, na Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas área           

que o estudo está inserido. Nesse sentido pretende-se a partir de registros em diário de               

campo fazer análises do contexto em questão.  

Sobre a utilização de entrevistas como método de pesquisa pretende-se realizar a            

entrevista semi-estruturada que segundo May (2004) embora tenham sido formuladas          

perguntas especificas o entrevistador fica mais livre durante o processo para ir além das              

respostas obtidas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Cabe ressaltar que o trabalho em questão está em fase inicial nesse sentido o que               

foi feito até o momento foi uma busca bibliográfica a respeito das questões que              

atravessam o tema da pesquisa. Nesse sentido, tem-se como hipótese neste trabalho que             

a gestão de pessoas vem sendo utilizada para pôr em pratica dispositivos de controle,              

típicos das sociedades de controle já referidas por Deleuze (1992), sobre os            

trabalhadores. Dispositivos estes que produzem um comprometimento com os valores          

da organização de modo que o controle é principalmente um autocontrole. Logo é             

objetivo pensar como essas referidas questões afetam a vida dos trabalhadores da            

FURG.  
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