
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

PUC-SP 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS  

EM FILOSOFIA 

 

MARCELO DE JESUS PHINTENER 

 

 

As fontes filosóficas do pensamento de 

Mauricio Tragtenberg: inventário e 

subsídios para compreensão de uma 

filosofia de combate 

 

 

 

MESTRADO EM FILOSOFIA 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2021 

 



 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC - SP 

 

 

MARCELO DE JESUS PHINTENER 

RA – 220.483 

 

As fontes filosóficas do pensamento de 

Mauricio Tragtenberg: inventário e 

subsídios para compreensão de uma 

filosofia de combate 

 

 

 

 

MESTRADO EM FILOSOFIA 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

como exigência parcial para a obtenção de título de 

MESTRE em Filosofia sob a orientação do 

Professor Doutor Antonio Jose Romera Valverde.  

 

 

SÃO PAULO 

2021 

  



 

 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À memória de  

Mauricio Tragtenberg 

(1929-1998) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, o presente trabalho contou com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. Na sequência, por 

dois anos, foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq processo nº. 133891/2019-4.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A meus pais,  

Francisco Phintener  

(in memoriam) e 

Nelza Rizzeto Phintener, 

sempre e como nunca.  

 

 
À Luana,  

— minha companheira 

que de variadas formas 

soube suportar comigo as 

chuvas e trovoadas que 

apareceram no decorrer 

desta travessia;  

se cheguei até aqui foi 

graças a seu apoio imenso, 

com amor.  
 

 
Ao Francisco 

— meu filho  

que tem me ensinado a ser 

pai; e a cada dia conhece 

um pouco mais Mauricio 

Tragtenberg.  

  



 

 

Agradecimentos 

 

— Ao Professor Antonio Jose Romera Valverde, trabalhador da educação interessado pelas 

causas do ensino e da pesquisa, com sua generosidade e espírito livre com que orientou o 

trabalho, lendo e discutindo atentamente os meus textos;  

— Meus agradecimentos extensivos à Suzana Cecilia Kleeb, o inestimável apoio intelectual 

recebido durante o tempo em que trabalhamos juntos e agora para realização deste trabalho; 

— Ao André Campos, irmão por adoção, referência constante em minha trajetória de 

trabalhador/pesquisador, pelo sempre generoso e permanente estímulo; 

— À Beatriz Tragtenberg, pelas conversas sobre Mauricio, que se materializam numa força 

decisiva para continuar lutando; 

— Aos Professores da Banca de Qualificação, pela participação e contribuição; 

— Aos funcionários da Biblioteca Karl A. Boedecker - BKAB da Fundação Getúlio Vargas 

- FGV - SP, especialmente ao Bibliotecário Júlio Flávio Correia Marinho, que me acolhiam 

antes da pandemia; 

— Ao Marcos Aurélio de Oliveira, Assistente de Coordenação do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Filosofia, pelo suporte acadêmico-administrativo; 

— Aos “filosofantes” do Grupo de Estudo Filosofia Política Contemporânea – GEFPC; 

— Ao Cláudio Bruscalin, Bruno Videira, Daniel Véras, Milton Zamboni, Ricardo Mallet, e 

aos João - Reis, e Gomes -, pelas velhas amizades e interlocuções oportunas; 

— Ao Hudson Mandotti e Luís Gustavo Casale, obrigado e muito pelos dois dedos de prosa 

naquelas horas da caminhada em que o mar estava furioso; 

— Ao Pedro Porcino, lutador social, sempre me ensinando coisas novas sobre os movimentos 

dos trabalhadores; 

— À Regiane e Carlos, ao Victor e Maria Eduarda, minha família de origem, pelo incentivo 

afetuoso; 

— À Bruna e Raul, ao Denis, Carla e Gaia, à Sabrina, Fabiano e Melissa, minha família de 

extensão afetiva, pela multiplicação dos incentivos afetuosos;  

— Ao Ede de Oliveira Silva, com gratidão.  



 

 

RESUMO  

PHINTENER, Marcelo de Jesus. As fontes filosóficas do pensamento de Mauricio Tragtenberg: 

inventário e subsídios para compreensão de uma filosofia de combate. Dissertação de Mestrado 

em História da Filosofia. Departamento de Filosofia Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. 

A pesquisa, transformada em dissertação, buscou inventariar as bases teórico-filosóficas 

contidas no pensamento de Tragtenberg, investigando os lastros de pensadores, em 

particular os da filosofia política que, de algum modo, estiveram implicados na 

composição da sua obra. Por sua vez e dado seu grande relevo, a investigação das fontes 

ampliou os horizontes de estudo para o enfoque na condução de duas hipóteses de 

trabalho: uma repousa na ideia da existência de uma filosofia política na obra de 

Tragtenberg, no momento em que se aponta em sua obra o local de trabalho como unidade 

política; outra, pressupõe a existência de um arcabouço interpretativo da exploração 

capitalista do trabalho a partir de análises de conjuntura concretas via coluna “No 

Batente”. Esses três pontos estão interligados e se complementam no propósito da 

pesquisa, pois vão evidenciar as bases filosóficas do autor de inspiração revolucionária, 

não como contemplação, mas como ação “prático-crítica”. No conjunto de sua obra, em 

que procede tanto uma visão crítica do capitalismo, aliada a uma análise das 

ambiguidades dos movimentos dos trabalhadores, resultado de leituras dialéticas e 

assíduas de autores da ciência política e da história, da sociologia e da economia, da 

literatura e da filosofia, e da administração de empresas, Tragtenberg vai do popular ao 

clássico, conjugando saber formal e informal, teoria e prática. Pensador ancorado na 

história econômica e, sobretudo, nas análises das relações sociais de trabalho e da 

exploração econômica, examinando o seu desenrolar no movimento da história, sempre 

muitíssimo atento às suas implicações no nível de vida dos trabalhadores, Tragtenberg, 

por isso, jamais perdera de vista os problemas concretos da vida enquanto aspecto 

determinante da sociedade. Notou-se, após esboço do conteúdo pesquisado, que a 

relevância da investigação em tela inaugura, de um lado, a primeira pesquisa a respeito 

das ideias do autor nos quadros da filosofia; de outro, contribui para reflexão sobre a 

relevante diversidade na historiografia do pensamento político e filosófico, dado que tal 

pesquisa, ao investigar a trajetória das influências filosóficas de Tragtenberg, o confirma 

entre os principais pensadores brasileiros. 

Palavras-chave: Tragtenberg; fontes filosóficas; filosofia política; relações sociais de 

trabalho; trabalhadores.   



 

 

ABSTRACT 

PHINTENER, Marcelo de Jesus. The philosophical sources of thought Mauricio Tragtenberg: 

inventory and subsidies for the understanding of combat philosophy. Master's Dissertation in 

History of Philosophy. Department of Philosophy Graduate Studies Program in Philosophy at the 

Pontifical Catholic University of São Paulo, 2021. 

This research, transformed into a dissertation, tried to inventory the theoretical-

philosophical bases of Tragtenberg’s thought, investigating traits of thinkers, in particular 

those of political philosophy who, in some way, were involved in the composition of his 

work. In turn, and given its great relevance, the investigation of the sources broadened 

the horizons of study by addressing two hypotheses: one rests on the idea of a political 

philosophy in Tragtenberg’s work, as the work place is pointed out as a political unit; 

another, it presupposes the existence of an interpretive framework for the capitalist 

exploitation of labour, based on concrete analysis, via the column “No Batente”. These 

three points are interconnected and complement each other in the purpose of the research, 

as they will highlight the philosophical bases of the author of revolutionary inspiration, 

not as contemplation, but as a “practical-critical” action. In the whole of his work, in 

which he proceeds so much with a critical view of capitalism, combined with an analysis 

of the ambiguities of workers' movements, the result of dialectical and assiduous readings 

of authors of political science and history, sociology and economics, literature and 

philosophy, and business administration, Tragtenberg goes from the popular to the 

classic, combining formal and informal knowledge, theory and practice. A thinker 

anchored in economic history and, above all, in the analysis of social relations of work 

and economic exploitation, examining its development in the history movement, always 

aware of its implications for workers’ standard of living, Tragtenberg, therefore, never 

lost sight of the real problems of life as a decisive aspect of society. After delineating the 

dissertation content, it was noticed that the research on screen opens, on the one hand, the 

first research on the author's ideas in the framework of philosophy; on the other hand, it 

contributes to the reflection about the relevant diversity in the historiography of political 

and philosophical thought, since such research, when investigating the trajectory of 

Tragtenberg philosophical influences, confirms it among the main Brazilian thinkers. 

Keywords: Tragtenberg; philosophical sources; political philosophy; social labour 

relations; workers. 
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Introdução 

[...]As primeiras letras. As primeiras lutas. Perto do 

colégio uma serraria.  

Primeiros instrumentos hostis: serra, serrote, machado, 

martelo, tesoura, torquês: via-os por toda a parte, 

símbolos torcionários [...]. 

Murilo Mendes (1901-1975), poeta, prosador1 

Contexto da pesquisa 

Os Estudos da pesquisa, transformada em dissertação, abordam certos aspectos 

embutidos no conjunto da obra de Mauricio Tragtenberg, o que ressalta o pensamento 

amplo do Autor no campo das ciências humanas, tanto em originalidade quanto em 

coragem teórica.2 Em princípio, o movimento inicial de pesquisa apontou para pensadores 

e escolas filosóficas, e se estendeu a outros pensadores e teóricos (da Sociologia, da 

História, da Administração de Empresas, da Filosofa em geral, e da Filosofia Política, em 

particular). A partir de um levantamento bibliográfico, quer das referências utilizadas por 

Tragtenberg e citadas em suas Obras Completas3 , quer pela consulta de títulos de obras 

identificadas no catálogo da sua riquíssima biblioteca, foi possível inventariar as 

múltiplas fontes de influência exercida sobre o pensamento do Autor.  

À sua vez, a investigação das fontes bibliográficas, dado seu grande relevo 

enquanto documento histórico e cultural, ampliou os horizontes de estudo para o enfoque 

na condução de duas hipóteses de trabalho: uma, repousa na ideia da existência de uma 

filosofia política na obra de Tragtenberg, ao momento em que se aponta na obra o local 

de trabalho como unidade política; outra, pressupõe a existência de um arcabouço 

interpretativo da exploração capitalista do trabalho a partir de análises de conjuntura 

concretas via coluna “No Batente”, mantida por anos no jornal Notícias Populares.  

Nas camadas de seus textos ou quando em aulas e conversas, Tragtenberg glosava 

a respeito de um tema da história em curso, como sobre o processo de burocratização do 

 
1 Trecho do poema “Origem, memória, contato, iniciação”. In MENDES, Murilo. A idade do serrote. Rio 

de Janeiro: Record, 2003, pp. 24-5.  
2 A título de exemplo, cita-se aqui “A delinquência acadêmica”, ensaio escrito em 1973. 
3 Editada pela editora Unesp em dez volumes. Aqui em ordem alfabética de títulos: Administração, poder 

e ideologia – 3ª edição (2005); Autonomia operária (2011); Burocracia e ideologia – 2ª edição (2006); O 

capitalismo no século XX – 2ª edição (2010); Educação e burocracia (2012); A falência da política (2009); 

Reflexões sobre o socialismo – 8ª edição (2008); A Revolução Russa – 2ª edição (2007); Sobre educação, 

política e sindicalismo – 3ª edição (2004). 
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movimento operário, notava-se um fluxo de leituras vinculadas a diferentes correntes de 

pensamento, umas mais evidentes, porque mencionadas, outras nem sempre evocadas. 

Ao que o inventário das fontes bibliográficas de pensadores estudados e assimilados por 

Tragtenberg permitiu apontar autores de diferentes correntes e escolas de pensamento, 

assim identificados: i) da filosofia libertária, Pierre-Joseph Proudhon e Mikhail A. 

Bakunin, dentre outros; ii) do idealismo alemão, Immanuel Kant, Johann Fichte, Friedrich 

Schelling, W. Hegel e Ludwig Feuerbach; iii) do marxismo, K. Marx, Friedrich Engels, 

Georg Lukács, Antonio Gramsci, dentre outros; iv) do marxismo heterodoxo, Herman 

Gorter, Jan Waclav Makhaïski, João Bernardo, dentre outros; v) da sociologia 

compreensiva e do conhecimento, Werner Sombart, Max Weber, Karl Mannheim, dentre 

outros; vi) da administração de empresas, Henri de Saint-Simon, Jules Henri Fayol, 

Walther Rathenau, dentre outros; vii) da filosofia moderna, Francis Bacon, René 

Descartes, dentre outros; viii) da filosofia contemporânea, João Cruz Costa, Gilles 

Deleuze, Michel Foucault, dentre outros; ix) da filosofia política, Nicolau Maquiavel, 

Thomas Hobbes, John Locke, Baruch Espinosa, dentre outros.  

Por meio destas fontes bibliográficas, referidas em sua obra, ou identificadas em 

sua biblioteca pessoal, observa-se a inteligência crítica de Tragtenberg. Então, quais as 

tonalidades de suas influências? Marxista? Anarquista? Weberiano? Tendo em vistas que 

estas três escolas de pensamento são presença constantes na obra de Tragtenberg. Onde 

encaixar Mauricio Tragtenberg, vez que ele não se deixava encaixar ou rotular? Não só 

porque rótulos são redutores, mas porque não era da sua personalidade se colocar sob o 

teto deste ou daquele mandarinato acadêmico ou escola de pensamento. A respeito das 

questões acima, no caso do anarquismo, além de repudiar, tal como Tolstói, o uso da 

violência como uma das formas de protesto social, há uma hipótese que argumenta que 

ele não se designava anarquista, porque no contexto acadêmico esta corrente de 

pensamento filosófico-político era marginalizada e considerada o “primo pobre” das 

teorias sociais e revolucionárias. A hipótese parece muito pouco convincente se 

observado o empenho e a dedicação e, consequentemente, a exposição e divulgação de 

ideias de filósofos e socialistas libertários, como demonstra a Coleção Pensamento de 

Ação; além da que organizou e dirigiu sob o título Anarquistas, socialistas e comunistas, 

em que apresentou ao Leitor a obra de Enrico Malatesta e pares. E, a propósito do 

marxismo, corrente de pensamento tida como dominante nos departamentos de ciências 

humanas das universidades, talvez mais por retórica e moda, na linha de uma certa 
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compreensão vulgarizada, esquematizada, ainda soprada dos vapores da 2ª Internacional, 

acerca do pensamento marxiano, e pouco afeita a criticar abertamente o stalinismo, 

coveiro do socialismo soviético. O que dizer do porquê Tragtenberg não se designar 

marxista, quer em sala de aula, em reuniões de departamento, em palestras ou em textos? 

Mas, em 1981, organiza Marxismo heterodoxo, publicado pela Editora Brasiliense, 

apresentando, por exemplo, Jan Waclav Makhaïski, –autor desconhecido nos meios 

acadêmicos nacionais. Mais do que se preservar, de não se expor, tendo em vista as 

perseguições que sofrera, sobretudo no período de ditadura militar, uma segunda hipótese 

de explicação consiste em dizer que Tragtenberg não se enquadrava, nem se deixava 

enquadrar, por nenhuma panela, porque desconfiava dos seus temperos. A propósito das 

influências de Tragtenberg, Valverde (2001, pp. 61 – 62) observou com pertinência os 

passos por ele trilhados: “Mauricio passou pelos modismos acadêmicos europeizantes: 

Lukács, Sartre e A questão do método, Althusser, Foucault etc. Não ficou com nenhum 

deles. E, mesmo dominando cabalmente o marxismo, jamais fez dele um modelo redutor 

para as suas análises e críticas da administração e da burocracia. Fez, sim, do 

anarquismo, marxismo, Weber, os teóricos da administração, Marcuse, dos socialistas 

libertários, escadas de subir”.  

A partir do mapeamento inicial, optou-se por situar Tragtenberg no terreno da 

heterodoxia, seja no campo do pensamento marxista, anarquista ou weberiano, já que a 

pesquisa o identifica no contexto dos intelectuais de inteligência universalizante, 

cosmopolita, sobretudo em razão do seu amplo arco histórico e cultural, confirmada por 

sua erudição dialética, seu humanismo inconteste de pensador independente, que ousou 

pensar e falar com clareza. Também ousou calar-se, porque a tagarelice é dispersiva, e, 

às vezes, somente o silêncio mostra-se eloquente nos meios, ideologicamente, tóxicos.  

A biografia de Tragtenberg fornece umas tantas chaves para a interpretação de 

suas convicções, ao que aqui se faz um traçado sumário da sua vida.4 Nascido em 4 de 

novembro de 1929, em Erexim, interior do Estado do Rio Grande do Sul, onde seus avós, 

emigrantes judeus russos e camponeses, se estabeleceram na qualidade de pequenos 

proprietários, como parte da colonização judaica no Estado, fugindo dos pogroms, 

 
4 Para tal, foram consultados o livro Memórias de um autodidata no Brasil, editado em 1998, o depoimento 

de Tragtenberg ao Centro de Memória Sindical, em setembro de 1983, parte dele publicado em Memórias 

de um autodidata...as obras completas do Autor e o seu Memorial. 
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Tragtenberg (1999) vivência sua primeira experiência de observador atento de uma 

unidade produtiva, quando se lembra de cenas daquele ambiente rural:  

Lembro-me do quadro rural de Erebango (depois chamada Erexim e depois Getúlio 

Vargas, onde meus avós se assentaram nos campos cobertos de neve durante o 

inverno; lembro-me do cultivo da terra e da extração da madeira, de sol a sol. Pela 

manhã era acordado pelo meu avô, com a pergunta: o Messias já chegou?  

Ele era um camponês profundamente religioso, tolstoiano, que esperava diariamente 

a chegada do Messias, como é comum em camponeses, pequenos proprietários em 

processo de proletarização. Essas camadas adotam o quilialismo utópico, como 

demonstrava Weber nos seus estudos sobre religiosidade camponesa (p.8). 

Segundo recorda Tragtenberg (1999, p.9), em 1918, havia na cidade uma 

crescente agitação política entre os trabalhadores rurais, quando surge a “União dos 

Trabalhadores Russos do Brasil sediada em Erexim, integrada por 40 camponeses e 

militantes, onde aparecia com destaque o camponês Serguei IIitchenco”. Na época, 

Erexim também chegou a ser agitada pelos rumores de que seus jovens camponeses 

cogitavam criar a Juventude dos Trabalhadores Rurais Libertários, ao mesmo tempo em 

que recebiam de outras partes do mundo revistas e jornais com ideais socialistas 

libertários.  

Nos anos 1930, aporta com a família na cidade de São Paulo, indo morar no Bom 

Retiro, na época, e até os anos 1980, um bairro de moradores predominantemente judeus. 

Começa a trabalhar muito cedo para ajudar o “fraco orçamento doméstico”, pois seu pai 

tinha falecido e sua mãe costurava. Passa a ter contato com trabalhadores imigrantes do 

leste europeu, de russos a poloneses, ao frequentar um bar na rua Ribeiro Lima no Bom 

Retiro, que, segundo Tragtenberg (1998, p.11), “tinha duas características: comida 

barata e mesa sem toalha”. Muitos desses trabalhadores, conta Tragtenberg (1998, p.11), 

participaram da Revolução Russa e “haviam topado pessoalmente com Lênin, Trotsky, 

Zinoviev ou Bukharin”. É o início de suas “universidades”, parafraseando o título do 

romance homônimo de Máximo Gorki, não com temas de “academia” e sim com 

“expressões de relações sociais e políticas vividas”, contou Tragtenberg (1998, p. 11)  

Trabalhando como office-boy, conhece um motorneiro da linha Belém-Praça da 

Sé e, entre uma viagem e outra, prestava atenção em suas histórias “sobre o projeto 

socialista, a exuberância da URSS e o “grande Stálin” condutor de povos” O bonde, 

segundo Tragtenberg, era um foco de difusão cultural (TRAGTENBERG, 1998, p. 12). 
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Como foram, na mocidade e durante um período da sua vida, o Centro de Cultural Social, 

o Partido Socialista, a família Abramo e as pessoas de Hermínio Sachetta e Aziz Simão, 

espaços e personalidades sociais carregados de história política e cultural, que 

Tragtenberg também os chamou de suas “universidades”, porque lhe proporcionaram 

contato com obras decisivas sobre literatura, partidos, sindicatos, movimento operário, 

Revolução Russa. (TRAGENBERG, 1998, pp. 12-15). Nos anos 1950, presta concurso 

para o cargo de escriturário do Departamento de Águas e Energia Elétrica, trabalho que 

lhe permite ter uma visão concreta da burocracia enquanto estrutura. Como seu horário 

de trabalho era do meio-dia às dezoito horas, aproveitava para frequentar a Biblioteca 

Municipal Mario de Andrade pela manhã e à noite, depois do expediente. Ali leu de tudo, 

dos clássicos da filosofia aos clássicos da ciência política, passando pelos clássicos da 

literatura; ali conheceu e teve contato com Bento Prado Jr, Antunes Filho, Flávio Rangel, 

Leôncio Martins Rodrigues, entre outros (TRAGTENBERG, 1998, p. 14-15).  

No final dos anos 1950, tem autorização para prestar vestibular na Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo - FFLCH – USP, 

mediante apresentação da monografia Fundamentos históricos do planejamento do 

século XX,5 como resultado da sistematização de suas leituras autodidatas, já que não 

possuía formação escolar convencional para tal, em razão de não ter frequentado 

regularmente a escola. Ele conta como foi:  

Foi quando Antonio Candido, no saguão da Biblioteca Municipal [Mário de Andrade], 

mencionara uma lei federal que permitiria eu apresentar uma monografia à FFLCH da 

USP, para prestar vestibular. 

Em 150 dias de trabalho, estruturei a monografia Planificação..., que, mediante 

parecer do Prof. João Cruz Costa, permitiu-me prestar vestibular e cursar a 

universidade (TRAGTENBERG, 1998, p.15)  

Em 1956, ingressa no curso de Ciências Sociais da USP, não se adapta, desiste e 

presta novamente vestibular para cursar História da Civilização na mesma universidade. 

Conclui o curso de História e, no início dos anos 1960, presta concurso e passa para o 

magistério oficial do Estado, indo trabalhar em Iguape, litoral do Estado de São Paulo. 

Inicia sua trajetória de trabalhador da educação. Remove sua cadeira de docente para 

Taubaté, cidade da região do Vale do Paraíba/SP e, em seguida, a transfere para a cidade 

de São Paulo. Em 63, ingressa no doutorado. Com o golpe de 64, é perseguido, demitido 

 
5 Depois publicada com o título Planificação: desafio do século XX 
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dos cargos docentes do magistério pelo Ato Institucional – AI de 1964 e, segundo 

Tragtenberg, vivencia um dos períodos mais difíceis da sua vida. No começo de 1966, a 

convite de Cláudio Abramo, trabalha na Folha de São Paulo, responsável pela editoria 

internacional do Jornal, e depois passa a colaborar regularmente com este jornal na seção 

“Tendências e Debates”, entre “o fim do regime militar e o início da ‘abertura’ política’” 

(TRAGTENBERG, 1998, p.19). Em 1971, escreve “A Teoria Geral da Administração é 

uma ideologia?”, que se tornou paradigma de inspiração dos estudos de administração de 

empresa nas universidades brasileiras. Em 1973, apresenta Burocracia e ideologia como 

tese de doutorado na sociologia da USP. Em 1978, no I Seminário de Educação Brasileira, 

apresenta “A delinquência acadêmica”, ensaio que revela uma implacável análise da 

universidade na reprodução das formas de dominação. Nos anos 1980, durante um 

período de sete anos, assina a coluna “No Batente”, no jornal Noticias Populares, espaço 

dedicado a divulgar o que “ocorria no interior da empresa, na política sindical e na 

política no geral” (TRAGTENBERG, 1998, p18). Entre as décadas de 1970 e 1990, 

construiu e consolidou sua trajetória de docente e pesquisador em três das principais 

universidades do Brasil - Fundação Getúlio Vargas – FGV, Pontifica Universidade 

Católica de São Paulo – PUC-SP e Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP -, 

se notabilizando como historiador das organizações burocráticas (escolas, universidades, 

partidos, sindicatos) e como um dos principais teóricos da administração de empresa no 

Brasil, ao lado de Fernando Prestes Motta e José Henrique Faria (TRAGTENBERG, 

1998, 1999)  

Homem do seu tempo, intelectual não convencional6, autodidata, “por 

necessidade e instinto intelectual”, nas palavras de Valverde (2020), com sólida carreira 

acadêmica, sem jamais deixar a militância política, Tragtenberg observava o desenrolar 

dos acontecimentos, notadamente a evolução do capitalismo e das suas diferentes facetas; 

em especial a luta entre exploradores e explorados, com olhar em parte sociológico, em 

parte historiador, em parte economista, em parte filosófico, de uma perspectiva crítica 

para além das convenções de tais tipos de trabalhadores intelectuais. E tinha no seu 

horizonte uma infinidade de futuros abertos, em termos de lutas como possibilidade de 

ultrapassar o capitalismo em direção a uma sociedade fundada em relações sociais novas, 

onde trabalhadores não fossem dirigidos, onde não imperasse a separação entre trabalho 

 
6 Na abertura da entrevista concedida ao Centro de Memória Sindical, em setembro de 1983, a 

entrevistadora pede para Tragtenberg se apresentar, no que ele faz direto e seco:  — Sou professor 

universitário, isto é suficiente. 
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manual e intelectual, onde as hierarquias sociais fossem superadas. Morre em novembro 

de 1998.7 

Tragtenberg é lembrado, e da mesma forma estudado, pela implacável lucidez 

crítica com que abordou as organizações burocráticas (Estado, empresas, partidos, 

sindicatos, universidades), ou seja, no campo das pesquisas organizacionais ligadas à 

administração, muitas delas cristalizadas em artigos, como, por exemplo, no trabalho a 

quatro mãos de Faria e Meneghetti (2009), sob o título “Gênese e Estruturação da 

Organização Burocrática na Obra de Maurício Tragtenberg”; em texto de Prestes (2001), 

intitulado “Maurício Tragtenberg: desvendando ideologias”; ou nas pesquisas de Paula 

(2002 e 2008), respectivamente, em “Tragtenberg revisitado: as inexoráveis harmonias 

administrativas e a burocracia flexível”, e em “Maurício Tragtenberg: contribuições de 

um marxista anarquizante para os estudos organizacionais críticos”. É sobretudo 

lembrado e estudado na área da educação, enquanto intelectual engajado, tanto na 

divulgação, quanto na prática da pedagogia libertária. Seu ensaio “Francisco Ferrer e a 

pedagogia libertária” ilustra melhor o intelectual lúcido e arguto na análise das questões 

educacionais articuladas à dominação de classe; isto se confirma na tese de doutoramento 

de Ozaí (2004), Maurício Tragtenberg e a Pedagogia Libertária, e no artigo de 

Shimamoto (2017), “A concepção de trabalho escolar e a (des)politização dos sujeitos 

sociais a partir de Maurício Tragtenberg”. Nas ciências sociais, especificamente na área 

de sociologia, área onde Tragtenberg transitou ensinando a ler Max Weber e Karl Marx, 

é bastante significativo destacar a tese de doutoramento de Accioly (2004), A Obra-

Trajeto de Mauricio Tragtenberg sob o prisma das afinidades eletivas; e a tese de 

doutoramento de Souza (2017), A Trajetória Intelectual e Política de Maurício 

Tragtenberg.  

Até o presente, não há conhecimento de pesquisas e estudos que abordem o 

Pensador da perspectiva da Filosofia. E, como o capital cultural de Mauricio Tragtenberg 

tem sólidas bases filosóficas, o propósito da pesquisa consistiu em inventariar as fontes e 

influências recebidas, particularmente, as de filosofia política, que não só contribuíram 

para a formação intelectual do Autor, mas foram direta ou indiretamente incorporadas à 

construção de sua obra, mormente pelo exame crítico dos tipos de dominação política e 

as formas de exploração econômica. É precisamente neste ponto que está a contribuição 

 
7 A complementar os traços biográficos de Tragtenberg, adiciona-se, no “Apêndice”, uma “Cronologia 

sumária da sua obra”. 
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principal desta dissertação. Assim, a pesquisa oferece um panorama bibliográfico de 

diferentes correntes de pensamento, não só do campo da filosofia, significantes na 

constituição do pensamento do Autor em estudo; bem como apresenta certos aspectos da 

obra de Tragtenberg, destacando, particularmente, a empresa como unidade política e, 

portanto, local estratégico de luta para os trabalhadores, presente sobretudo em 

Administração, poder e ideologia, e o seu caráter anticapitalista evidenciado na coluna 

“No Batente”, uma sombra da obra citada e projetada no âmbito da análise de conjuntura 

concreta das condições de trabalho e vida dos trabalhadores. Porém, compondo o quadro 

de sua produção intelectual, não se pode olvidar, que é singularíssima a crítica 

tragtenberguiana à educação e, sobremaneira, à instituição escola.  

Pretende-se demonstrar que, no conjunto de sua obra, é recorrente uma visão 

crítica do capitalismo, aliada a uma análise das ambiguidades dos movimentos dos 

trabalhadores, resultado de leituras dialéticas e assíduas de autores da Ciência Política e 

da História, da Sociologia e da Economia, da Literatura, da Filosofia, e das teorias de 

Administração de Empresas, além da Educação. Contudo, Tragtenberg move-se do 

popular ao clássico, conjugando saber formal e informal, - por certo, herança do seu 

autodidatismo -, em síntese, teoria e práxis. Pensador ancorado na história econômica, 

demarcada da compreensão marxista, e, sobretudo, nas análises das relações sociais de 

trabalho e da exploração econômica, examinando o seu desenrolar no movimento da 

História, sempre muitíssimo atento às suas implicações ao nível de vida dos 

trabalhadores, nomeado de atenção ao “movimento real”, Tragtenberg, por isso, jamais 

perdera de vista os problemas concretos da vida enquanto aspecto determinante da 

sociedade.  

Notou-se, após esboço do conteúdo pesquisado, que a relevância da investigação, 

em tela inaugura, de um lado, a primeira pesquisa a respeito das ideias do Autor aos 

quadros da Filosofia; de outro, contribui para reflexão acerca da relevante diversidade 

historiográfica do pensamento político e filosófico, dado que tal pesquisa, ao investigar a 

trajetória das influências filosóficas de Tragtenberg, o confirma entre os principais 

pensadores brasileiros. Um autêntico intérprete do Brasil, vez que o seu pensamento se 

moveu para a compreensão do país, desde suas contradições, as escancaradas e as 

recônditas.  
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Método 

O universo da pesquisa compreende um apanhado das fontes com significativa 

influência sobre o pensamento de Tragtenberg. A pesquisa se baseia, de modo especial, 

no mapeamento das obras completas do Autor, contidas na Coleção Mauricio 

Tragtenberg, editada pela Unesp em dez volumes, na consulta ao livro Memórias de um 

autodidata no Brasil, e ao depoimento de Tragtenberg ao Centro de Memória Sindical, 

parte dele publicado em Memórias de um... Nestas fontes buscou-se identificar, mediante 

construção de uma historiografia das fontes, quais os lastros filosóficos ou de outras 

correntes de pensamento que pulsam na obra de Tragtenberg. Para isso, adotou-se a 

seguinte classificação das fontes bibliografadas: nome do autor, ano de nascimento e 

morte, título, lugar, editora e ano de edição. Cada fonte bibliográfica vem acompanhada 

por seção de afinidades temáticas, por exemplo, seção filosofia política libertária, que 

compreende autores bibliografados e vinculados à concepção anarquista de sociedade.  

Mesmo procedimento fora aplicado para a pesquisa de livros, revistas 

especializadas, periódicos e publicações diversas contidos no acervo da biblioteca 

Coleção Especial Mauricio Tragtenberg, localizada na Universidade Estadual de 

Campinas, cuja pesquisa e levantamento ocorreria de forma presencial. No entanto, em 

razão da pandemia de covid -19, as visitas presenciais à biblioteca ficaram 

comprometidas. Com efeito, a pesquisa se realizou por meio do catálogo online, que 

possibilitou o acesso de informações do acervo disponível na biblioteca. Pelo mesmo 

motivo foi interrompido a pesquisa presencial ao acervo da Biblioteca da Fundação 

Getúlio Vargas de São Paulo (FGV), especificamente para pesquisar seu catálogo de 

Ciências Sociais, Filosofia e História, pois parte deste acervo fora indicado e montado 

por Tragtenberg durante o período em que lecionou na FGV no departamento de Ciências 

Sociais do Departamento de Fundamentos Sociais e Jurídicos da Administração.  

O procedimento para a formulação dos capítulos primeiro e terceiro, além de 

consultar às obras completas do Autor pesquisado, recorreu à revista estrangeira The 

Economist, pela sua relevância no cenário global, sobretudo porque trata de temas 

relacionados à administração de empresas, por estar vinculada ao grande capital e porque 

faz ampla cobertura das remodelações pelas quais passa o capitalismo. Também subsidiou 

estes capítulos dados estatísticos colhidos em instituições, como Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
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Econômico – OCDE; e indicadores mapeados de outros pesquisadores publicados em 

artigos e livros. 

Tecidas as considerações iniciais contidas nesta Introdução, que apresentam os 

passos da dissertação, a pesquisa se organiza em mais três capítulos, além das 

considerações finais e um apêndice.  

No Primeiro Capítulo — “Trabalhador não trabalha no Parlamento: há uma 

filosofia política na obra de Mauricio Tragtenberg?” apresenta-se aspecto 

interessantíssimo da obra de Tragtenberg, a saber: o local de trabalho como unidade 

política. A este respeito, seguiu a preciosa sugestão do Autor, contida, especialmente, nas 

obras Burocracia e Ideologia, em geral, Administração, poder e ideologia, e Autonomia 

operária, em particular, nas quais o Autor observa, da mesma forma compreende, as 

relações sociais de trabalho, a disciplina do trabalho, regidas pela constituição e pela 

cultura organizacional da empresa capitalista. A partir daí, buscou investigar se há uma 

filosofia política na obra de Tragtenberg. 

No Segundo Capítulo — “Pentimento: quais as fontes do pensamento de Mauricio 

Tragtenberg?” apresenta-se o inventário das bases teórico-filosóficas contidas no 

pensamento de Tragtenberg, mapeando os lastros de pensadores e de escolas de 

pensamento, em particular os da filosofia política que, de algum modo, não apenas 

contribuíram para a formação intelectual do Autor, mas foram determinantes na 

construção da sua obra. Mesmo como escadas de subir! 

No Terceiro Capítulo — “Coluna No Batente: considerações acerca de uma 

anatomia da exploração do trabalho” faz-se uma incursão pela coluna “No Batente”, 

originalmente, publicada no jornal Notícias Populares, e republicada em Autonomia 

operária em 2011, que, em decorrência de suas análises de conjuntura concreta, oferece 

um arcabouço interpretativo da exploração capitalista do trabalho. Autonomia Operária 

é composto por duzentos e setenta artigos, dos quais duzentos e quarenta da coluna “No 

Batente”. 

Considera-se estes três capítulos como reflexões e análise, indissoluvelmente, 

interligadas e complementares ao propósito da pesquisa, pois procuram evidenciar as 

bases filosóficas do Autor de inspiração revolucionária, não de contemplação, mas 

considerada de ação “prático-crítica”. É importante ressaltar que não era propósito da 

dissertação discutir, nem aprofundar ou definir, conceitos fundamentais de filósofos e de 



11 

 

autores de diversas escolas de pensamento apontados no decorrer do estudo, como modo 

de produção, burocracia, ideologia, utopia, classe de gestores, classe trabalhadora, 

autonomia operária, relações sociais de trabalho, mais valia, toyotismo, Estado, Estado 

Amplo (Empresarial). Apontou-se, bem como se serviu, de certos conceitos-chave, 

muitos deles peculiares na obra do objeto de estudo, para embasar a formulação dos 

capítulos e as considerações finais.  

Cumpre dizer neste contexto que se pretende prosseguir com o assunto em tela 

numa pesquisa doutoral, comentando algumas fontes aqui levantadas, aí sim 

sistematizando uma discussão em torno dos conceitos citados, muitos dos quais 

perpassam pela obra de Tragtenberg. Por fim, apesar da dificuldade de a pesquisa 

progredir devido à Covid-19 e ao fechamento das bibliotecas em razão da pandemia, pois 

grande parte dela carecia do acesso aos livros físicos, nas bibliotecas da FGV e da 

Unicamp, obteve-se, pois, resultado satisfatório. 
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Capítulo 1 — Trabalhador não trabalha no Parlamento: há 

uma filosofia política na obra de Mauricio Tragtenberg? 

 

“[...] o valor dos princípios filosóficos não consiste 

na sua simples formulação abstrata, mas na 

capacidade que estes princípios possuem de permitir 

analisar os domínios concretos da realidade”. 

João Cruz Costa (1904-1978), ensaísta, filósofo8 

Mauricio Tragtenberg sempre buscou compreender os domínios concretos da 

realidade social, porque é a noção de práxis que conduz o seu pensamento; tinha os pés 

fincados na terra, pois, segundo ele, “ter o pé na terra significa que se carregue o peso 

do real. Quer dizer, o mundo de possibilidades” (TRAGTENBERG, 2001, p. 16). Ele 

sabia que os homens são movidos por questões reais e práticas, porque pensam e agem 

sobre a realidade material e social. Daí retira o entendimento de que a luta de classes, os 

conflitos sociais, a exploração econômica são os motores da História.  

No conjunto de sua obra, expressa em artigos - muitos dos quais escritos em 

revistas especializadas em temas como educação, política e administração, outros tantos 

na imprensa, onde exerceu um jornalismo crítico e militante -, ensaios e livros,  procede 

tanto de uma visão crítica dos mecanismos de funcionamento do modo de produção 

capitalista, expresso nas grandes corporações (hoje, organizações transnacionais), como 

instituições hegemônicas na sociedade; aliada a uma crítica aos movimentos dos 

trabalhadores (partidos e sindicatos), que se converteram em instituições de proteção do 

capital e acabaram compactuando com a estrutura de exploração (TRAGTENBERG, 

1987).  

Esses aspectos são fundamentais ao entendimento das circunstâncias históricas 

em que os exploradores econômicos confirmam seus interesses de classe e impõem 

derrotas aos trabalhadores, fato determinante para o capitalismo prosseguir triunfando. 

Em Tragtenberg, os problemas concretos da vida não lhe escapam de vista, em virtude de 

sempre ter historiado, refletido e militado a partir de bases materiais e históricas dos 

conflitos das relações sociais do trabalho, do homem real e do proletariado em 

 
8 CRUZ COSTA, J., Panorama da história da filosofia no Brasil. Editora: Cultrix, 1960, p. 70. 
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movimento. Nessa perspectiva, tem-se, pois, uma filosofia remetida para o mundo da 

ação, operando um tipo de crítica social no campo da luta anticapitalista.  

Tragtenberg é uma inteligência universalizante.9 Seus ensinamentos são 

muitíssimos atuais, pois ultrapassam a época em que foram pensados e escritos. Ele 

forneceu utensílios intelectuais para analisar as relações sociais de trabalho e a disciplina 

vigentes nas organizações burocráticas, abrindo o caminho para proceder uma visão 

crítica das instituições empresariais, governamentais e acadêmicas, ou de tipo sindical ou 

partidário. 

No que diz respeito aos seus ensinamentos e atualidade do seu pensamento, toma-

se como um dos exemplos um artigo publicado originalmente em 1986 na Folha de S. 

Paulo, intitulado “Os fundamentos despóticos do neoliberalismo”, em que antecipou e 

previu a ofensiva neoliberal, antes mesmo dela ter sido aplicada no Brasil - o que acontece 

a partir dos anos 1990 – quando estava amplamente em voga nos países de capitalismo 

desenvolvido (TRAGTENBERG, 2009, pp.101-104). Nele faz uma anatomia da 

economia política do neoliberalismo e das ideias dos seus principais mentores, Milton 

Friedman e Friedrich Hayek. Em síntese, a razão neoliberal na prática implica:  i) fazer o 

Estado funcionar única e exclusivamente à custa dos trabalhadores; ii) impor restrições 

ao funcionamento das instituições governamentais, sobretudo limitando seu poder de 

coordenação econômica; iii) cortar gastos sociais e retirar concessões políticas e 

econômicas dos trabalhadores; iv) renovar as formas de disciplina e exploração do 

trabalho, bem como as formas de extração e acumulação do capital. (BERNARDO, 

2010, GAGO, 2018, TRAGTENBERG, 2009).  

Eis as facetas do receituário neoliberal que, em nome da redução do déficit, da 

saúde fiscal do Estado, da desregulamentação da legislação trabalhista e da ampliação das 

formas de precarização do trabalho, visa legitimar a hegemonia capitalista. “Se nos dias 

atuais”, escreveu Tragtenberg, “existem leis que impõem deveres sociais às empresas ou 

se há despesas no referente à Previdência Social, não se deve concluir que essas medidas 

são unicamente obra do Estado. O Estado institucionalizou pressões das classes 

populares no contexto da economia capitalista por meio de uma legislação do trabalho, 

 
9 É comum no meio acadêmico, e fora dele também, identificar Tragtenberg como marxista heterodoxo, 

marxista libertário, marxista weberiano, marxista anarquizante, anarquista, weberiano libertário. Foi seu 

estudo crítico das teses marxistas, weberianas e anarquistas que abriu espaço para que o Autor fosse 

classificado nessa ou naquela seara acadêmica. Mas ele mesmo não costumava se intitular marxista, 

anarquista ou weberiano. 
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Previdência, etc.” E, na sequência, com a lucidez que o caracteriza, arremata: “Para os 

neoliberais, as conquistas históricas dos trabalhadores aparecem como fruto da 

‘ingerência’ do Estado na economia. Na realidade o que se deu foi a implantação da 

lógica social-democrata do Estado keynesiano, que canalizou a pressão social dos 

trabalhadores no sentido de valorização do capital e da empresa. Hoje em dia, ao 

pretenderem libertar a empresa do peso esmagador do Estado, os neoliberais pretendem, 

na realidade, desvincular a empresa de suas funções sociais e de sua responsabilidade 

social e impor a regressão da economia ao despotismo total do capital” 

(TRAGTENBERG, 2009, p.102).   

Caso fosse possível sintetizar a temática central do conjunto da obra de 

Tragtenberg, cravaríamos que está edificada em torno do estudo detalhado e da pesquisa 

aprofundada da história como a história da exploração do trabalho.10 

Mauricio Tragtenberg não produziu diretamente nenhum estudo filosófico, que 

possa ser tipificado como tal, muito embora seu pensamento detenha profundas raízes 

filosóficas. “As concepções de mundo são numerosas como a humanidade e é natural que 

todo indivíduo a tenha[...]”, escreveu Holanda (1996), a propósito das influências 

filosóficas em Machado de Assis, e acrescentou: [...] “Não é de estranhar, pois, que o 

romancista ofereça com sua obra de ficção uma filosofia, ainda quando não a exprima 

em forma sistemática ou coerente”.11 

Como observou Michael Löwy (1992, p.199), a respeito da filosofia da história 

de Walter Benjamin, e serve para explicar não só as influências dos filósofos, mas de 

outros pensadores nas formulações das noções tragtenberguianas, ele bebe em diferentes 

fontes, extrai delas aquilo que interessa e aplica “a serviço da sua própria dinâmica” de 

 
10 Isso fica evidenciado quando são pesquisadas as contribuições do Pensador contidas nos dez volumes da 

Coleção Mauricio Tragtenberg - composta por textos clássicos, entre os quais as obras-primas Capitalismo 

no século XX, Burocracia e ideologia, e Administração, poder e ideologia -, e editadas pela Editora Unesp, 

sob coordenação de Evaldo Vieira. A referida Coleção, além de apresentar o conjunto da obra, também 

abre possibilidade para mapearmos as leituras de Tragtenberg, destacadamente as leituras dos clássicos das 

Ciências Sociais e da Filosofia em geral e da Filosofia política, - em particular -, da Economia e da 

Literatura, e dos Teóricos da Administração e da Pedagogia Libertária. 
11 HOLANDA, S.B (1996, p. 306). “A filosofia de Machado de Assis”. In O Espírito e a Letra: estudo de 

crítica literária I – 1920 – 1947. Organização, introdução e notas Antonio Arnoni Prado. São Paulo: Cia 

das letras. Trata-se de um ensaio em que Holanda analisa o livro de Afrânio Coutinho – A filosofia de 

Machado de Assis. Rio de Janeiro, Casa Editora Vecchi Ltda., 1940. Ali observa as influências filosóficas 

(Pascal, Montaigne, Schopenhauer etc) sobre Machado de Assis. 
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interpretação das tensões históricas, sobretudo naquilo que elas têm de contraditório12, 

suscitando novas análises e novas problematizações. 

Talvez dois textos do Autor adotem o que se pode situar em uma perspectiva 

filosófica stricto sensu13, revelando leituras e referências de filósofos, tanto quanto se 

observa o espaço ocupado pelos romancistas, muitos dos quais sendo decisivos para o seu 

pensamento.14  Um deles diz respeito ao Primeiro Capítulo de Capitalismo no século XX15 

(TRAGTENBERG, 2010), intitulado “O homem” (pp. 13-26), em que Tragtenberg faz 

leitura histórica, social e econômica do homem e dos seus conflitos com a vida, e vai indo 

de Platão a Hegel, passando por Santo Agostinho, Marx e Nietzsche, além de transitar 

pelos clássicos da literatura universal em textos de Joyce, Proust e Dostoievski. Neste 

quadro literário-filosófico, o enunciado dos conflitos se apresenta na seguinte 

perspectiva:  

[...] passamos do homem objeto da antropologia do jovem Marx para o homem atual, 

vivendo nas condições históricas presentes, circunscritas em determinada 

configuração geográfica, econômica e social (2010, p.22). 

O segundo é um texto de caráter ensaístico-filosófico, “As utopias a partir do 

renascimento”16 (TRAGTENBERG, 2011b, pp. 37-50) -, publicado em Teoria e ação 

 
12Numa das obras cimeiras sobre o fascismo, João Bernardo (2018, p.1032) observaria a maneira arguta 

como Tragtenberg procede a análise histórica: “Se ele, judeu capaz de reflectir sobre as suas origens sem 

se enlear no sionismo e marxista que escapava ao lugar-comum das ortodoxias, não se atemorizava com 

as implicações dos factos, compreende-se que fosse capaz de conservar uma distância intelectual perante 

a doença, remetendo-a aos únicos domínios que lhe são próprios, e libertasse a atenção para outras 

questões, mais urgentes, porque mantidas desde há muito sem resolução. A coragem é simplesmente o uso 

da razão no momento do perigo. Por isso Maurício podia continuar, assim mesmo, com o corpo 

conquistado pelo cancro, a discorrer pausadamente sobre as verdadeiras tensões da história”. 
13 Outra incursão direta de Tragtenberg pela filosofia se deu pela tradução de um texto de Jurgen Habermas, 

Conhecimento e interesse, editado pela Abril Cultural, em 1980, como parte da Coleção Os Pensadores. 

Selecionou e traduziu Max Weber, também pela Coleção Os Pensadores, que resultou na publicação de 

Ensaios de Sociologia e Outros Escritos. Segundo VALVERDE (2001, p.63), traduziu Freud, O parricídio, 

“para o jornal Vanguarda Socialista, órgão de publicidade do Partido Socialista”. A respeito do seu 

capital linguístico, TRAGTENBERG (1998, p.18) esclarece: “Já possuía a essa altura uma espécie de 

‘capital linguístico’ que dava para o gasto; do conhecimento da língua iídiche por via familiar cheguei ao 

alemão e às traduções de Weber (vide vol. Weber, Col. Pensadores, Ed. Abril). Conheci o italiano através 

do convívio com a família Abramo, o francês aprendi com minha companheira, que fora professora de 

francês do 2º grau. A língua inglesa, através da consulta direta ao dicionário na formação de um 

vocabulário inglês especializado na área de ciências sociais”. 
14 Entre eles, estão Franz Kafka e Dostoiévski, sobre os quais Tragtenberg dedicou dois ensaios publicados 

em Teoria e ação libertárias. São Paulo: Ed. Unesp, 2011b. Franz Kafka: o romancista do absurdo, pp. 7-

20; Dostoiévski e o parricídio, pp. 21-25.  
15 Originalmente publicado em 1967, com o título Planificação: desafio do século XX, pela editora Senzala, 

resultado da monografia apresentada por Maurício Tragtenberg na Universidade de S. Paulo, que lhe 

permitiu cursar universidade. 
16 Originalmente publicado em Revista de Cultura e Sociedade, Petrópolis: Vozes, 1973. 
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libertárias (TRAGTENBERG, 2011b). O texto é dedicado aos conflitos da sociedade 

global a partir de alguns dos expoentes da chamada filosofia moderna, como Francis 

Bacon e Tomas More, autores que criaram utensílios filosóficos para contestação do real 

visando a idealização do futuro, conjugados com elementos dos pensamentos de Saint-

Simon, Owen, Fourier, Proudhon, de conhecida inspiração socialista, cujo modelo de 

socialismo estaria assentado “nos interesses entre o proletariado e a pequena burguesia, 

em que a pequena indústria representaria um tipo exemplar de produção” 

(TRAGTENBERG, 2006, p.197). Este estudo filosófico caracteriza-se pela análise das 

diferentes linhagens de utopismo e dos seus tipos de sistema social para transformar a 

sociedade. E, como Tragtenberg tem os pés fincados no chão, o que lhe interessa, no 

ensaio, é proceder à investigação a fim de saber se é possível transformar um ideal de 

sociedade e o princípio-esperança nela contido numa necessidade histórica? E, porque 

era sob este plano que entendia o caráter idealizador das utopias, mesmo sabendo que elas 

não são realizáveis em sua plenitude, mas servem para firmar uma proposta social, 

escreveu: 

A utopia liga-se ao princípio-esperança e à intenção utópica. É a intenção de uma 

possibilidade que não se realizará, agindo somente como uma tendência fundamental 

da consciência humana, mas, também, como uma determinação da realidade objetiva 

geral. Quando a utopia, partindo da experiência, da análise das contradições sociais 

existentes num momento histórico dado, quer apreender teoricamente a necessidade 

prática de sua superação, tem de justificar cientificamente seu interesse cognoscitivo 

num duplo sentido: como necessidade de fato objetiva e como uma necessidade cuja 

realização é possível objetivamente (2011, pp.37-8). 

A propósito, Tragtenberg oferece outras pistas para prosseguir na identificação 

das suas tonalidades filosóficas, umas mais evidentes, porque mencionadas e 

notadamente dominantes, outras nem sempre evocadas no texto nem citadas na 

bibliografia – a heterodoxia marxista, do pensador judeu E. Bloch, é o melhor exemplo -

, influências que podem ajudar a esclarecer sua apreciação das circunstâncias e dos 

acontecimentos, quer no quesito visão de mundo, quer acerca do método de pesquisa e de 

investigação.  

Deste ponto de vista, abre-se uma perspectiva, mediante a construção de pesquisa 

bibliográfica, para investigar os lastros e rastros dos pensamentos políticos e filosóficos 

contido nos escritos de Tragtenberg. De uma obra extensa, em que se conjugam os temas 

das instituições burocráticas e das relações sociais do trabalho com as da auto-
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organização dos trabalhadores, tem-se, aos olhos da maioria dos estudiosos e 

comentaristas da área filosófica, o que corresponde à realização de grande síntese, pois o 

Autor buscou compreender as teias de contradições sociais e históricas que sustentam a 

sociedade.  

*** 

Ao proceder estudos sobre a administração, em particular sobre a burocracia como 

categoria histórica e instrumento de classe, formulando no plano teórico que a função 

administrativa nada mais é que uma função do capital, Mauricio Tragtenberg lançava as 

bases para pensar criticamente o poder político na atualidade, situando a questão no 

campo da administração de empresa. Isto é evidente não só na teoria. Numa entrevista 

concedida em 1992, na ocasião em que foi à Criciúma, Santa Catarina, debater com os 

trabalhadores, Tragtenberg (2011) expôs suas preocupações de pesquisador e militante ao 

ser perguntado desde quando estava envolvido com as questões do trabalhador: 

Eu sou professor de universidade há trinta anos e sempre me interessei pelos 

problemas de administração, principalmente a participação operária na empresa. Na 

universidade ajudei a buscar o movimento operário, já que o operário é sempre motivo 

de pesquisas, teses, mas a vida deles não muda. É como o pessoal da periferia, todo 

mundo chega, pesquisa, mas a vida deles não muda (p.41). 

É também elucidativo considerar que, em 1996, numa aula de política optativa no 

curso de Ciências Sociais da PUC-SP, Tragtenberg, com sua lucidez analítica aliada à sua 

capacidade de síntese de historiador, discorrendo sobre a administração de empresa a 

resumiu numa frase implacável: “ela se funda na vigilância, na punição e na gratificação. 

Se tirar esses três elementos, ela não se sustenta”. Eis a espinha dorsal da administração 

de empresa cujas medidas disciplinares e de aumento de produtividade vêm sendo 

remodeladas pelas tecnologias de monitoramento da força de trabalho, o que 

potencializam o poder das empresas sobre os trabalhadores.17 

 
17 Na edição de 28/03/2018, The Economist publicou artigo sobre o local de trabalho do futuro e numa 

passagem deixa inteiramente claro como se conjuga vigilância, aumento de produtividade e benefícios: 

“Surveillance at work is nothing new. Factory workers have long clocked in and out; bosses can already 

see what idle workers do on their computers. But AI makes ubiquitous surveillance worthwhile, because 

every bit of data is potentially valuable. Few laws govern how data are collected at work, and many 

employees unguardedly consent to surveillance when they sign their employment contract. Where does all 

this lead? 

Trust and telescreens: Start with the benefits. AI ought to improve productivity. Humanyze merges data 

from its badges with employees’ calendars and e-mails to work out, say, whether office layouts favour 
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Neste sentido, abrem-se campos de abordagem numa perspectiva que permite 

analisar a empresa, o local de trabalho no plano político, enquanto expressão de uma 

prática e materialização de interesses, quer em termos de hetero-organização, espaços 

onde os trabalhadores estão sob o comando dos gestores, sendo administrados e 

economicamente explorados, quer em termos de auto-organização dos trabalhadores, 

fruto de iniciativas autônomas e espontâneas em resposta ante o capital.18  

Este tipo de análise encontra-se evidenciado em Burocracia e Ideologia e, em 

especial, na obra Administração, Poder e Ideologia, obras que vão se constituir em eixos 

norteadores dos textos de intervenção (artigos jornalísticos, alguns de cunho militante, 

ensaísticos) de Tragtenberg, sobretudo quando o autor estabelece canal de diálogo com 

os trabalhadores por meio da coluna “No Batente”19. E, este trabalho não é um estudo de 

administração de empresa, mas uma perspectiva de abordagem suscitada por estas duas 

obras-chaves citadas, nas quais identificamos na administração o real espaço da política, 

momento que permite situar as teses de filosofia política do autor. Assim, Burocracia e 

Ideologia, e Administração, poder e ideologia enunciam que o tema da política está no 

universo da administração. Ao passo que os textos de intervenção constituem a chave 

para analisar as relações sociais e econômicas subjacentes ao local de trabalho, pois o 

severo realismo de Tragtenberg ultrapassa os muros da academia. Trata-se, em suma, de 

como ele enfrentou na teoria e na prática a ofensiva do capital.20 

 
teamwork. Slack, a workplace messaging app, helps managers assess how quickly employees accomplish 

tasks. Companies will see when workers are not just dozing off but also misbehaving [...]. Employees will 

gain, too. Thanks to strides in computer vision, AI can check that workers are wearing safety gear and that 

no one has been harmed on the factory floor. Some will appreciate more feedback on their work and 

welcome a sense of how to do better.” https://www.economist.com/leaders/2018/03/28/the-workplace-of-

the-future acessado em agosto de 2020. 
18 Devo esta perspectiva de análise a BERNARDO, João, particularmente a três de suas obras, em que ela 

é bastante visível e desenvolvida, a saber: Economia dos Conflitos Sociais, São Paulo, Ed. Cortez, 1991; 

Democracia totalitária: teoria e prática da empresa soberana. São Paulo: Cortez, 2004; Labirintos do 

fascismo: na encruzilhada da ordem e da revolta. Terceira versão, revista e aumentada ed. [S.l: s.n.], 2018. 
19 Um dos jornais que acolheu os textos de Tragtenberg foi o extinto Notícias Populares do grupo Folha de 

São Paulo, onde tinha a coluna “No Batente”, publicada nos anos 1980. Durante anos exerceu um tipo de 

jornalismo crítico e ao mesmo tempo militante na coluna por ele criada. Crítico, porque abordou de maneira 

implacável e sem concessões as condições de vida e de trabalho, a tirania empresarial e fabril. Militante, 

porque conferiu à coluna um canal para pensar e discutir com os trabalhadores, a partir das suas experiências 

práticas, o princípio da auto-organização da classe trabalhadora assente no enunciado central da Primeira 

Internacional: a libertação dos trabalhadores tem que ser obra dos próprios trabalhadores.  Pela coluna, 

Tragtenberg falava com os trabalhadores com muita clareza, de maneira simples, mas não menos meditada. 

Ou no melhor estilo Graciliano Ramos, Tragtenberg usava as palavras para dizer, não para enfeitar. Os 

textos da coluna “No Batente” estão agora reunidos no livro Autonomia Operária, publicado em 2011 pela 

Editora Unesp, como parte da Coleção dedicada ao Autor. O terceiro capítulo da dissertação versa sobre 

certos aspectos da coluna.   
20 A respeito deste tipo de embate, foi consultado COTRIM (2002, pp. 223-227).  

https://www.economist.com/leaders/2018/03/28/the-workplace-of-the-future
https://www.economist.com/leaders/2018/03/28/the-workplace-of-the-future


19 

 

Tragtenberg é um dos precursores, senão o precursor, dos estudos críticos 

voltados à administração, enquanto aparelho econômico e político (Segnini, 2001, 

Bernardo, 2005; Bruno, 2011; Amorim e Brüning, 2015) e, em larga medida, tem sido 

não só objeto de diversas pesquisas, mas de significativa influência na obra de outros 

pesquisadores, inclusive abriu espaço para se contrapor à dominância gerencial. Nesse 

contexto, a sociologia das organizações deve ser lida como um legado crítico de 

Tragtenberg à educação empresarial, decorrente no momento em que ele identifica em 

Weber a passagem da teoria da administração à sociologia da organização 

(TRAGTENBERG, 2006, p.169); e o paradoxo é que ele também a ensinou numa das 

principais escolas de administração de empresa do Brasil, o que ajuda a compreender a 

posição singular que o Autor detém no campo das ciências humanas.  

Por sua vez, o enredo da maioria dos estudos sobre obras ditas autênticas como 

Burocracia e ideologia, e Administração, pode e ideologia -, tem se debruçado na análise 

do método tragtenberguiano, remetendo o leitor para a identificação de suas fontes de 

inspiração, a maioria delas vinculadas aos cânones acadêmicos, em cujo grupo principal 

de pensadores encontram-se Hegel, Marx e Weber21; quer dizer, pretendendo mostrar a 

possibilidade de conjugação entre dialética e sociologia compreensiva, na expressão de 

Ferreira (2001, p.197), como uma das principais chaves de interpretação do Autor, a fim 

de conferir como ele tratou então o tema em questão. Sob tal ponto de vista, e como vai 

se verificar mais adiante, a obra de Tragtenberg situa-se, não só, mas também, no espaço 

de mediação entre a filosofia dos conflitos sociais e a sociologia compreensiva.  

Cunha (2010, p. 27) detectou na obra de Tragtenberg uma formulação marxista 

na análise das organizações no Brasil, bem como também observou tal esforço em outros 

pesquisadores da mesma linhagem de Tragtenberg, como Motta (1981 e 1986), Faria e 

Meneghetti (2006 e 2009)22. Como notou Cunha (2010, p.27), embora reconheça a 

relevância de outros pesquisadores nos estudos organizacionais, ele dedica a Mauricio 

muitíssimas mais páginas, pois foi ele o ponto de partida. Porém, adota postura crítica da 

perspectiva metodológica de Tragtenberg, notadamente a respeito de elementos de 

convergência que desembocam no chamado webero-marxismo23 – aliás, termo nunca 

 
21 Parafraseando Vaz (1983), é quase impossível estudar o pensamento de Tragtenberg sem se levar em 

conta a presença de Marx, Hegel e Weber. 
22 Citados em Cunha (2010, p.27 e seguintes) 
23  A tese do webero-marxismo está desenvolvida em TEIXEIRA, F. e FREDERICO, C (2012). Marx, 

Weber e o marxismo weberiano. São Paulo: Cortez, 2012. 
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usado por Tragtenberg - para a compreensão do fenômeno burocrático. Em sua tese 

pretendeu Cunha mostrar equívocos de Tragtenberg no tratamento dado à burocracia, 

quando observou a respeito:  

Vale a pena insistir, mais uma vez, no ponto em Marx toma as próprias categorias 

hegelianas para glosar as linhas a sua filosofia do direito e, assim, não significa em 

absoluto que Marx tenha lançado qualquer sistematização a este respeito. Seria, pois, 

um grande equívoco ver aqui tal teorização ou fonte de junção entre Marx e Weber, 

como muitos viram, a exemplo de Tragtenberg especificamente no Brasil, a partir de 

ligações muito mais frágeis” (2010, pp. 90-1). 

E mais adiante prossegue este pesquisador, mostrando o que seriam outros 

possíveis equívocos de Tragtenberg, agora relacionados a maneira como ele aplicou 

Hegel e Marx na análise das organizações burocráticas: 

O erro principal aqui foi ter visto um tratamento da burocracia onde ela apenas, como 

categoria da própria filosofia hegeliana, serviu de elementos das glosas por meio das 

quais, como ficou claro, forma-se o pensamento propriamente marxiano, cujo traço 

decisivo acerca do ser social denota a resolução pelas relações sociais determinadas 

como base sobre a qual se edifica o Estado e também a burocracia governamental, isto 

é, as relações sociais como pressupostos reais (2010, p. 91).  

E este estudioso segue agora demonstrando (pp. 330-335) que Tragtenberg, 

embora soubesse da inexistência em Marx de uma teoria da organização formal – insistiu 

em considerar elementos deste e conjugá-los com a teoria weberiana das organizações 

burocráticas. Mas não teria Marx deixado espaço para formulação de uma teoria das 

organizações e que Tragtenberg (2006, p. 237) a identifica ao analisar a burocracia como 

forma de dominação em “O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte, referindo-se à 

burocracia sob o capitalismo liberal”? Isto também não estaria conjugado com o fato de 

Tragtenberg, porque conhecedor da teoria da mais-valia de Marx, ter formulado sua 

crítica do capitalismo no modelo baseado nas relações sociais do trabalho e nele está 

contido a análise da empresa enquanto forma moderna de organização política e 

econômica? Teriam sidos equívocos, insistências e/ou erros de análise de Tragtenberg, 

como aponta Cunha? Ou, no caso, a visão que este pesquisador teve de Burocracia e 

ideologia, não demarca a diferença entre a análise que Tragtenberg aplica para 

compreender o funcionamento da burocracia, enquanto categoria histórica e instrumento 

de dominação das classes exploradoras, e como Cunha a compreendeu? Não estariam aí 
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as contradições resultantes do método tragtenberguiano? Parafraseando Bernardo (1991, 

p.40), as contradições, muitas das quais se devem à evolução do pensamento do autor, 

sempre ficarão na conta dos analistas que irão suceder a obra de Tragtenberg, que, certa 

vez disse, em sala de aula: — todo trabalho humano é limitado. Portanto, está sujeito a 

críticas e não está livre de contradições. 

Importa aqui destacar que este trabalho não consiste em analisar o método de 

Tragtenberg, mas as questões cruciais que ele levantou para o entendimento do poder 

empresarial e o exercício deste “por meio de um quadro administrativo”, questões 

contidas particularmente em Burocracia e Ideologia, e Administração, poder e ideologia 

(TRAGTENBERG, 2012).   

Já Paula (2008), num artigo publicado na Revista de Administração Pública da 

Fundação Getúlio Vargas -FGV, introduziu um novo olhar sobre o pensamento crítico de 

Tragtenberg quando fez notar em seus estudos organizacionais a também presença de 

vertentes do pensamento anarquista. Nesta perspectiva, apresenta-se um quadro de 

possibilidades de análise ao atribuir certa razão determinante do campo da filosofia 

libertária na composição da crítica à administração, sugerindo que há no pensamento de 

Tragtenberg certo marxismo anarquizante. Este artigo, embora interessante, abre para 

seguinte questão formulada pelo próprio Tragtenberg (2011) em “Uma Leitura libertária 

de Marx”: 

Em primeiro lugar, Marx nunca usou a expressão marxismo. Esse foi um termo usado 

por Bakunin para definir as pessoas que atuavam em torno de Marx. Poderia dizer que 

o termo marxismo não é monolítico; o marxismo, enquanto conjunto de textos, 

imbrica em várias leituras. Seus opositores – a Primeira Internacional, os chamados 

anarquistas, embora prefira usar o termo socialismo libertário – têm se destacado 

muito por uma espécie de anticlericalismo. O problema é que o anarquismo, enquanto 

conjunto de textos, não desenvolveu uma crítica sistemática do capitalismo, do 

Estado, da burocracia e do autoritarismo. Lendo os textos econômicos anarquistas 

pode-se perceber que a reação a isto é mais emocional do que propriamente 

estruturada” (2011, pp.215-6). 

Nesse plano, a conjugação dos pensadores anarquistas com a leitura marxista, 

como sugere Paula (2008), teria assumido uma contribuição central ao pensamento de 

Tragtenberg para a composição crítica de seus estudos organizacionais? Ou na base desse 

utensílio crítico não estaria a presença substantiva do prolongamento da análise dos 

teóricos da gestão de relações humanas para desvendar as contradições e tensões entre 
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administradores e trabalhadores? Talvez seja Malatesta, do campo do socialismo 

libertário, quem tenha contribuído singularmente na composição nos estudos de 

Tragtenberg sobre a administração, pelo fato da sua “crítica à burocracia emergente após 

1918 na URSS”, quando o movimento dos trabalhadores fora sequestrado pelos 

burocratas do partido (TRAGTENBERG, 2006, p. 16). “Malatesta”, escreveu 

Tragtenberg, “se diferenciava de outros teóricos do socialismo libertário – como 

Goodwin, Proudhon, Bakunin ou Kropótkin - que procuravam fundamentar suas 

premissas socialistas na razão (Goodwin), nas leis do social (Proudhon) ou no 

determinismo evolucionista (Kropótkin)” (TRAGTENBERG, 2009, p. 18). Se distinguia 

porque, continuou Tragtenberg a explicar, tinha como ponto de partida o “movimento real 

da sociedade e da ação da classe trabalhadora” (TRAGTENBERG, 2009, p. 18). 

Em Educação e burocracia (TRAGTENBERG, 2012),  que também é parte da 

Coleção Mauricio Tragtenberg, há o texto A Teoria Geral da Administração é uma 

ideologia?24 (TRAGTENBERG, pp. 221-260), onde Tragtenberg sugere como 

incorporou Max Weber, os autores da Teoria Geral da Administração - Taylor e Elton 

Mayo -, teoria aplicada à produção em massa de bens de consumo, ao controle e à 

exploração da força de trabalho; mas sobretudo como incorporou W. Friedrich Hegel e 

Karl Marx, para interpretar as tensões históricas a partir do estudo das especificidades dos 

modos de produção .  

Daí ser central em sua obra a crítica da burocracia, como categoria histórica e 

instrumento de classe, o que lhe permite compreender que, em cada momento da história, 

em cada modo de produção, a dominação política, a opressão e a exploração econômica 

adquirem novas roupagens.  

Pode-se, assim, dizer que o texto A Teoria Geral da Administração é uma 

ideologia? (TRAGTENBERG, 2012 pp. 221-260) funciona como porta de entrada para 

a leitura de Burocracia e ideologia (TRAGTENBERG, 2006) 25, obra-chave das ciências 

humanas na compreensão crítica da teoria geral da administração como legitimação 

burocrática do poder, pois há ali convergência de elementos entre Marx e Weber para 

compreender os mecanismos de funcionamento do capitalismo em suas diferentes fases, 

tendo o primeiro como teórico da exploração econômica, e o segundo como teórico da 

 
24 Originalmente publicado em Revista de Administração de Empresas, São Paulo, p. 60-63, out -dez. 1971. 
25 Tese doutoral apresentada junto ao Departamento de Ciências Sociais da USP - na área de Política - 

defendida em 1973.  
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dominação. À luz desse diálogo, Tragtenberg formula sua crítica às organizações 

burocráticas. Exatamente na perspectiva deste diálogo, Tragtenberg (2001), escreveu:  

O diálogo com a obra de Marx se dá, para Max Weber, através de Economia e 

Sociedade, que indica a intenção do autor de submeter a um exame a tese sociológica 

marxista. Em primeiro lugar, Weber pretende mostrar que os problemas sociológicos 

da economia, da religião e do Direito dependeram de alguma maneira de processos 

econômico-sociais. Ele insiste no fato de que todos os grupos sociais possuem 

dinâmica própria e autonomia específica, além das influências econômicas (p.15). 

A obra deixa nítido não só a presença de Weber e Marx, como de Hegel, no 

horizonte intelectual de Tragtenberg. Na parte que nos interessa, Tragtenberg mostra que 

foi Hegel quem formulou, em nível lógico, o conceito de burocracia, e situa o autor como 

um dos primeiros estudiosos do poder administrativo e político nos quadros do Estado. 

Aplica, pois, a perspectiva hegeliana para compor sua compreensão do poder nos quadros 

do Estado e das empresas. A propósito, escreveu:  

Hegel procura sintetizar na corporação (entendida como burocracia privada) e no 

Estado (entendido como burocracia pública) as múltiplas determinações que levam à 

tensão entre interesse particular e o universal do Estado; na existência da burocracia 

que pressupõe as corporações, ela, enquanto burocracia estatal, é o formalismo de um 

conteúdo situado fora dela: a corporação privada (2012, p.223). 

E, mais adiante, ao definir a burocracia como parte da classe dominante, antecipa 

o que João Bernardo vai chamar de gestores, classe social que exerce o poder nos quadros 

do capitalismo transnacional26. Assim, Tragtenberg escreveu a respeito da conversão de 

burocratas em uma classe de exploradores econômicos: 

 
26 Segundo João Bernardo, no campo da luta de classes, existem três classes sociais em atuação: 

trabalhadores (pode-se chamá-los proletariados), burguesia e gestores. Quem são os gestores, nos termos 

de João Bernardo - conceito que ele desenvolve profundamente no livro Economia dos Conflitos Sociais; 

ou burocratas, na definição de Maurício Tragtenberg, classe social que ele identificou no processo de 

degeneração da revolução russa? 

Trata-se duma classe dominante que, embora não seja proprietária jurídica dos meios de produção (como a 

burguesia), detém o controle dos processos de trabalho, do tempo de trabalho, é responsável pelo 

planejamento e pela articulação entre os grupos econômicos, pela remodelação da economia, pela 

articulação entre os governos e empresas, bem como são responsáveis pela transnacionalização das 

empresas e/ou da economia. A atuação dos gestores costuma ser discreta; eles quase não se expõem, atuam 

na coxia, para usar o teatro como metáfora. Na maioria das vezes, essa classe social escapa das análises. A 

classe dos gestores é estrategista no desarme dos trabalhadores; porque é estrategista em organizar 

internamente a classe oposta, principalmente porque mina sua capacidade de auto-organização, assim 

consegue dominá-la. E encontram-se os gestores atuando na esfera privada e pública, nos partidos e nos 

sindicatos; à direita ou à esquerda. 
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A burocracia, enquanto classe dominante (detentora dos meios de produção, elemento 

de mediação com a sociedade global, exercendo o poder político, perfila-se ante a 

história como uma forma de dominação burocrático-patrimonial ou “modo de 

produção asiático (2012, p. 224) 

Quanto a Marx, Tragtenberg (2012, p. 242) enfatiza que é o autor que elaborou a 

“síntese da filosofia dos conflitos sociais, estruturando uma visão da sociedade global 

cujas premissas são os homens, no seu processo de vida em sociedade”. Tragtenberg 

(2006, p.133) salientou que a noção de síntese representada em Marx contém a noção dos 

“esquemas clássicos da economia inglesa, do socialismo francês e a dialética hegeliana, 

constituindo-se resposta intelectual à emergência de uma sociedade de classes oriunda 

da Revolução Industrial e de sua propagação pela Europa”. Com isso, adota e aplica tal 

perspectiva na análise das determinações econômicas e sociais, sobretudo nas análises 

relacionadas às relações de trabalho e de exploração econômica, ao longo da história, 

atento sempre às suas implicações no nível de vida dos trabalhadores.  

“A Teoria Geral da Administração é uma ideologia?” é também a chave que 

Tragtenberg propõe para o entendimento da empresa como sujeito político, lançando 

outros olhares sobre a política e lançando novas dúvidas, questões e campos a esclarecer. 

Esta perspectiva vai se evidenciar em Burocracia e ideologia; Participacionismo, 

cogestão e exploração do trabalho, trabalho apresentado à FGV – EAESP, para acessar 

à categoria de professor titular, e que, em seguida, vai se desmembrar em Administração, 

poder e ideologia, livre docência apresenta na UNICAMP. Nelas o Autor enfrenta o 

capitalismo como sistema das relações sociais de trabalho, porque entende a 

administração enquanto expressão prática do poder empresarial, nos termos de Bernardo 

(2004). Significa dizer que não se limita a criticar os ’maus capitalistas’ (o financeiro, o 

improdutivo, por exemplo), como se os bons existissem, como se a infraestrutura de 

exploração econômica funcionasse desarticulada, ou seja, não conjugasse capital 

financeiro, comercial, industrial e de serviços (BERNARDO, 1991, 2019, 2020).  

Nesse plano, a política está na administração de empresa, pois é neste espaço e 

nas relações ali estabelecidas que se dá o controle da classe trabalhadora, seja pelos 

mecanismos da mais-valia absoluta, quando os trabalhadores são administrados pelas 

formas mais arcaicas e autoritárias de controle, seja pelos mecanismos da mais valia 

relativa, ocasião em que se aplica mecanismos democráticos de controle e gestão da força 

de trabalho (BERNARDO, 1991, MARX, 1994). “A empresa determina tudo”, escreveu 
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Tragtenberg: “salário, folga, férias, ritmo de trabalho; o operário participa 

passivamente, como força de trabalho, como função do capital.”27 

A propósito, uma informação publicada na The Economist chama a atenção sobre 

o poder dos magnatas da tecnologia. Segundo estimativas, o bilionário Jeff Bezos, 

fundador e CEO da Amazon, conforme relatório do Institute for Policy Studies, ficou 

“26% mais ricos do que antes da covid-19”, registrando, em abril, ganhos superiores a 

US $ 1 bilhão de dólares, emprega globalmente, segundo a Global Fortune28, em torno de 

1.125.300 trabalhadores, dos quais 175 mil foram recentemente contratados nos EUA 

para lidar com a crescente demanda no contexto da pandemia. “Não devemos prestar 

atenção ao dinheiro que um rico tem, mas à quantidade de pessoas que um capitalista 

pode demitir”, escreveu Bernardo (2019). E, nesta observação bastante sugestiva do 

historiador, que a questão tem de ser analisada, ou seja, quantos trabalhadores um rico 

tem poder para empregar ou demitir29; então isto significa que ele administra e controla a 

vida de milhares de pessoas. Eis a empresa governando, eis o ponto onde “a política se 

exerce no seu sentido mais pleno” (BERNARDO, 2018, p.1372). Um dos exemplos mais 

elucidativos do deslocamento da política para o campo da administração consiste no fato 

de que “a concentração de decisões econômicas em proveito de alguns centros de 

decisão, a importação da decisão dos mesmos centros e o poder dos grupos econômicos 

colocam o poder político em posição de inferioridade” (TRAGTENBERG, 2011a, 

p.48).30  

Os exploradores econômicos continuam a ratificar seus interesses de classe, 

porque ditam o ritmo de trabalho (tanto no que tange aos gestos quanto aos 

comportamentos dos trabalhadores), determinam as suas condições (como e onde 

 
27 TRAGTENBERG (2005, p.161). 
28 Conforme noticiou a Global Fortune: “The world’s 500 largest companies generated $33.3 trillion in 

revenues and $2.1 trillion in profits in 2019. Together, this year’s Fortune Global 500 companies employ 

69.9 million people worldwide and are represented by 32 countries.” https://fortune.com/global500/  
29 Ainda a The Economist, edição 08.02.2020, trouxe interessante informação para pensar os ricos no 

contexto das relações de exploração. Nesta perspectiva e segundo a revista, as 500 pessoas que dirigem as 

maiores empresas no mundo empresarial - cujo ganho anual desses executivos-chefes, em média, chega a 

13 milhões de dólares -, controlam e administram a vida de mais de 26 milhões de funcionários. Na mesma 

perspectiva foi aqui consultado “O que é preciso para ser um CEO na década de 2020” 

https://www.economist.com/leaders/2020/02/06/what-it-takes-to-be-a-ceo-in-the-2020s.  
30 Igualmente elucidativo é o acontecimento da derrubada do governo petista, em 2016. A propósito, no dia 

15.04.2016, dois dias antes da abertura processo de impeachment da presidente da república, Dilma 

Rousseff, o jornal Valor Econômico, em seu caderno Eu & Fim de Semana, faz reportagem especial com 

setores do grande capital, sobretudo com sua fração industrial, onde revelam o seu apoio ao afastamento de 

Dilma Rousseff, e também revelam que a insatisfação com consequente rejeição à presidente vinha desde 

2013, deixando evidente que o parlamento apenas ratificou uma decisão tomada fora dele. 

https://fortune.com/global500/
https://www.economist.com/leaders/2020/02/06/what-it-takes-to-be-a-ceo-in-the-2020s
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trabalhar) e definem, bem como controlam, o tempo de trabalho. Em outras palavras, 

estão a impor formas de disciplina determinada pela necessidade econômica com vistas à 

reprodução e ampliação do capital; da mesma forma ratificam seus interesses ao impor 

derrotas aos trabalhadores quando, por exemplo, os forçam a trabalhar mais ganhando 

menos. Por isso, também são os capitalistas estrategistas em desorganizar a classe que a 

eles se põe, notadamente quando enfraquecem ou minam qualquer possibilidade onde se 

possa reproduzir e amplificar os elos de solidariedade entre os trabalhadores. “Na 

sociedade atual”, escreveu Bernardo com a lucidez habitual, “uma classe domina na 

medida em que dita a organização interna da classe dominada. Princípio de auto-

organização das classes capitalistas, o Estado assenta na hetero-organização da classe 

trabalhadora”31. 

Os capitalistas vêm promovendo uma profunda remodelação econômica, 

conforme observou Bernardo (2019), tanto na manufatura quanto no setor de serviços. 

Pois as empresas, segundo noticiou a The Economist (2019)32, estão “tomando suas 

próprias decisões”; seja porque impulsionadas pelo avanço da infraestrutura tecnológica, 

que permite controlar de forma mais eficaz a força de trabalho, abrindo campo para 

aumentar a produtividade da economia, além de possibilitar que 70% do comércio global 

transacione via cadeias de abastecimentos globais (THE ECONOMIST, 2019)33; seja pela 

pressão que exercem sobre os governos para o relaxamento das restrições para contratar 

e demitir trabalhadores, de modo a flexibilizar o mercado de trabalho, tornando o custo 

da mão de obra mais barato. Na prática, as empresas vêm operando à revelia do 

parlamento, das eleições e independente de quem quer que esteja ocupando alguma esfera 

de governo, argumentou em artigo o historiador João Bernardo (2019). São as empresas, 

com função de órgão governamental, as promotoras da remodelação do funcionamento 

da economia, o que só tem demonstrado o seu poder de influência na vida social e 

econômica. Nesse quadro, a política já não está só no parlamento; ela foi deslocada para 

o campo da administração de empresa. Uma componente dessa remodelação é a reforma 

trabalhista, antes e depois34 de ser submetida ao parlamento. Ainda nos passos do 

 
31 BERNARDO (2018, p.15) 
32 https://www.economist.com/leaders/2019/10/10/the-world-economys-strange-new-rules  
33 https://www.economist.com/special-report/2019/07/11/supply-chains-are-undergoing-a-dramatic-

transformation acessado em agosto de 2020. 
34  A reforma trabalhista - em vigência há mais dois anos -, no desenrolar da luta de classes, é o reforço dos 

exploradores para debilitar os explorados tanto no campo social quanto no econômico. Porque a questão 

fundamental é que ela promove acentuada precarização do trabalho, isto significa que o nível de vida dos 

trabalhadores tenderá a ser baixo – e/ou mantido baixo -, a fim de garantir a disponibilidade de força de 

https://www.economist.com/leaders/2019/10/10/the-world-economys-strange-new-rules
https://www.economist.com/special-report/2019/07/11/supply-chains-are-undergoing-a-dramatic-transformation
https://www.economist.com/special-report/2019/07/11/supply-chains-are-undergoing-a-dramatic-transformation
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historiador, ela teve sua primeira versão aplicada pelos capitalistas antes mesmo de ser 

submetida ao crivo dos parlamentares e do executivo, mediante a entrada, em 2014, dos 

aplicativos de transportes, particularmente a Uber35 e depois a 99 táxi, que já estavam 

atuando antes da vigência da reforma.  

Eis uma modalidade do toyotismo levada às últimas consequências. E o toyotismo, 

sistema de controle e administração da força de trabalho, que “conjuga computador e 

internet”, é hoje uma das “principais formas da atividade produtiva no capitalismo atual" 

(vide os aplicativos de transporte e entrega, as formas de terceirização e subcontratação, 

e as tecnologias de integração das cadeias globais de produção, suprimento e valor), 

fragmentou a classe trabalhadora; desarticulou os sindicatos; deixou a esquerda 

perdida; transformou partidos políticos em empresas; dissolveu a divisão entre os setores 

de atividade econômica; criou condições para concentrar capital sem a concentração 

física de trabalhadores; sofisticou as formas de vigilância e repressão; renovou as 

formas de exploração econômica; e transformou trabalhador em colaborador.36   

A pesquisa acerca das fontes filosóficas do pensamento de Mauricio Tragtenberg 

caminhou para uma preciosa sugestão do próprio Autor, qual seja, entrar pela porta de 

serviço37 e, então, observar as relações sociais de trabalho, regidas pela constituição e 

 
trabalho barata. Embora beneficie o conjunto da classe exploradora, os setores econômicos de baixa 

produtividade intrínseca, nos termos de um estudioso da questão da produtividade, como de serviços não 

sofisticados, comércio, por exemplo; ou setores de baixa complexidade econômica, como indústria 

extrativista, estão entre aqueles mais beneficiados pela reforma (GALA, 2018). Sob a pretensa 

modernização das relações laborais – como defendem seus adeptos -, a reforma trabalhista tem acentuado 

caráter negativo, qual seja: empenhada em reduzir custos da produção, seu principal enunciado, a reforma 

preconiza a flexibilização total das relações de trabalho, cujo objetivo consiste em oferecer melhores 

condições de produção às empresas, o que, inevitavelmente, irá fragilizar, quando não devastar, os direitos 

sociais relativos ao mundo do trabalho.  
35 Conforme reportagem da Folha de São Paulo, publicada no caderno Cotidiano, em 30/10/2017, o 

aplicativo UBER chegou ao país em 2014. Ainda de acordo com a reportagem, o número de trabalhadores 

“saltou de 50 mil para 500 mil em um ano, desde de outubro de 2016”. Em termos de condições de trabalho, 

remuneração, forma de controle e disciplina, o capitalismo tem expandido a uberização para o conjunto da 

classe trabalhadora. Uber foi lançado em 2010 no EUA.  

Segundo The Economista, com base num relatório recente da McKinsey Global Institute, “162 milhões de 

pessoas na América e na Europa, ou mais de 20% da população em idade ativa, trabalham fora do emprego 

normal”, muitas delas como motorista da Uber.  

https://www.economist.com/finance-and-economics/2016/11/05/apps-and-downsides. 
36 A respeito, foi consultado BERNARDO, 2014, pp.57-78. E a respeito da Toyota, para muito além de 

uma marca de automóveis, foi consultado: “Toyota slips up” 

https://www.economist.com/leaders/2009/12/10/toyota-slips-up; “Inculcating culture: the Toyota way” 

https://www.economist.com/special-report/2006/01/21/inculcating-culture. 
37A certa altura da conclusão de Administração, poder e ideologia, quando discorre sobre o enunciado que 

está por traz de um dos slogans do regime militar no Brasil (1964-1985), escreveu impiedosamente 

Tragtenberg: “Esse quadro de superexploração da mão-de-obra se constitui num dos pilares do milagre 

econômico. No entanto, o meio acadêmico só conhece sua fachada, faltar conhecer sua ̀ entrada de serviço`, 

em outras palavras, a condição operária” (2005, p. 231). 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2016/11/05/apps-and-downsides
https://www.economist.com/leaders/2009/12/10/toyota-slips-up
https://www.economist.com/special-report/2006/01/21/inculcating-culture
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pela cultura organizacional da empresa capitalista, que se estendem para além da unidade 

de produção contribuindo para imprimir no conjunto da sociedade as hierarquias 

patronais como um tipo de reforço das hierarquias sociais; ali onde “a exploração do 

trabalho pelo capital forma um sistema, é uma unidade em que o trabalho é função do 

capital e mercadoria vendida ‘livremente’ no mercado de trabalho”, escreveu 

Tragtenberg mais exato impossível (TRAGTENBERG, 2005, p. 231). 

Nesta mesma perspectiva, é instrutivo e importante recordar o que escreveu Mario 

Pedrosa a respeito do local de trabalho em A Opção Imperialista, obra publicada em 1966, 

uma das “melhores análises do imperialismo na segunda metade do século vinte” como 

notou Bernardo (2005): 

Onde a liberdade individual é subjugada? No sector mais importante da vida moderna, 

no local de trabalho, na oficina, na fábrica, na empresa. Como é possível reinar aí a 

autocracia e a liberdade em outras partes? (1966, p. 347). 

Na mesma perspectiva de Pedrosa e, ampliando o ponto, Tragtenberg (2008) 

escreveu: 

A auto-organização operária no local de trabalho e a democratização das relações de 

trabalho constituem a base de qualquer democracia no plano da sociedade global, pois 

a existência do despotismo fabril com democracia formal, além dos muros da fábrica, 

é uma profunda contradição (p.19). 

Nesse contexto, Tragtenberg, inspirado no capítulo XII, de O Capital, Livro 1, “A 

Maquinaria e a Indústria Moderna”, particularmente na seção sobre legislação fabril 

inglesa, escreveu um artigo intitulado “Democracia na rua e ditadura na fábrica”, 

publicado no Notícias Populares em março de 1985.  Implacável, vai direito ao ponto: 

O regime fabril é muito parecido com a prisão: as leis e normas que vigoram na rua 

não se aplicam no interior da prisão ou de fábrica. 

A fábrica se constitui como um mundo à parte, intramuros, onde a atividade humana, 

os movimentos, a vida humana é medida em função da produção. Onde o homem é 

visto acima de tudo como um corpo produtivo (2011, p.146). 

Em outras palavras, observar as relações sociais de trabalho e como a força de 

trabalho se reproduz e produz as condições para sua existência material, em que condições 

ela trabalha e em que condições ela organiza suas formas de luta. Quer dizer: observar a 

relação entre trabalhadores e capitalistas, onde o capitalismo domina, dividindo os 



29 

 

dominados, jogando um contra o outro, mediante a divisão social do trabalho, que se 

realiza pela separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, pela divisão dos 

trabalhadores por sexo, cor/raça, salário, ocupação e setor de atividade econômica. Nessa 

perspectiva, se atentar ao que o capitalismo, personificado nas empresas e no Estado, nos 

sindicatos e nos partidos políticos, mediante seus burocratas, que planejam, articulam e 

integram os processos econômicos, e cujas decisões interferem diretamente na vida dos 

trabalhadores, está a colocar diante de nós e contra nós, como percurso a compor quadros 

de análise com traços gerais das condições materiais dos trabalhadores, traços 

determinantes para compreensão dos mecanismos de funcionamento do capitalismo.  

Por isso, Tragtenberg ao debater os direitos sociais, previdenciários, ou qualquer 

outro tipo de direito social, o faz da perspectiva da classe trabalhadora, do embate entre 

exploradores e explorados, porque tem conhecimento que os direitos dos trabalhadores 

são a materialização de lutas sociais, de parte do tempo de trabalho não pago; são, pois, 

forma institucionalizada de mais-valia. Em outras palavras, ele não deixa espaço para a 

luta de classe se diluir na discussão dos direitos sociais ou de cidadania, porque é 

conhecedor dos fundamentos econômicos e políticos que estão por detrás dos direitos dos 

trabalhadores. 

Trata-se, pois, de uma sugestão segundo a qual é para onde se deve dirigir o olhar 

se se quiser captar os acontecimentos do mundo do trabalho e suas dimensões econômicas 

e políticas.  

Eis, pois, a filosofia política de Tragtenberg, se assim se pode dizer: compreender 

a condição dos trabalhadores é também o ponto de partida por meio do qual é possível 

pensar o terreno onde a luta contra o capital tem de ser travada.  

Como fica esta questão quando colocada em um contexto de pandemia global do 

Covid-19, no qual o trabalhador tem de lutar para se proteger e se manter vivo, 

principalmente aquele trabalhador pertencente a setores da economia mais precarizados, 

onde o local de trabalho carece de condições sanitárias adequadas, onde ele é 

impossibilitado de realizar distanciamento social, porque não tem condições materiais e 

de infraestrutura ou para ficar em casa ou trabalhar dela, o que o torna mais exposto aos 

riscos de contaminação pelo novo Coronavírus? O novo Coronavírus, escreveu um site 

de lutas sociais (2020), “representa uma ameaça aos governos, economias e 

principalmente aos trabalhadores, que constituem a maior parte da população 
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mundial”.38 Nesse contexto e olhando para o cenário brasileiro, fração da classe 

trabalhadora de baixa renda está mais vulnerável “à crise de saúde pública e ao colapso 

econômico associados à atual pandemia”, concluiu um estudo realizado por Laura 

Carvalho et al. (2020), intitulado “COVID-19 e desigualdade: a distribuição dos fatores 

de risco no Brasil”. Segundo Carvalho et al. (2020),“seja pela maior dificuldade de 

manter o isolamento social, o emprego e a renda, seja pelo menor acesso à saúde e ao 

saneamento básico, há relativo consenso de que o COVID-19 irá afetar 

desproporcionalmente os mais pobres. Esse breve relatório sugere uma razão adicional 

para se esperar que os mais vulneráveis sejam mais atingidos pela pandemia: a maior 

incidência de fatores que elevam o risco de gravidade da doença entre os menos 

escolarizados. Tais evidências reforçam a necessidade de se desenhar medidas que 

tratem os desiguais de forma desigual”. 

Outro estudo, elaborado pelo LABOR em conjunto com a Coppe - Instituto 

Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia /UFRJ, e divulgado 

pelo jornal O Globo, edição de 05.04.2020, aponta que a Covid-19 ameaça diretamente 

18 milhões de trabalhadores no Brasil. O estudo mapeou os trabalhadores (formais), por 

setor de atividade econômica, “mais suscetíveis ao coronavírus”. São 18 milhões de 

trabalhadores em risco considerável, muitos dos quais atuando em atividades essenciais. 

“O risco do contágio extrapola o setor de saúde, impactando indústria, comércio e 

serviços”, aponta o estudo. 

Sob o Impacto da pandemia no mercado de trabalho, segundo estimativas da 

PNAD-Covid 19/IBGE, período 21.06 e 27.06. 2020, últimos dados que a pesquisa 

acessou, indicam a seguinte situação: desemprego ampliado, nos termos de um 

pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole da USP, soma do desemprego aberto + 

oculto, cujo resultado estimado chega a um universo de 28,5 milhões de trabalhadores 

desempregados. Ele é composto pelas variáveis desocupados (desemprego aberto, onde 

se observam 10,9 milhões de trabalhadores), e desocupados que não procuraram trabalho 

por conta da pandemia ou por falta de trabalho na localidade, mas que gostariam de 

trabalhar na semana anterior da pesquisa (desemprego oculto, onde se observam 17,8 

milhões de trabalhadores). Ainda segundo a pesquisa, 19 milhões de trabalhadores 

estavam ocupados, mas afastados do trabalho em razão da pandemia, destes 15 milhões 

afastados devido ao distanciamento social. Do universo de afastados, 9,7 milhões de 

 
38 https://passapalavra.info/2020/03/130409/ 
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trabalhadores estavam sem receber. Dos 84,0 milhões de ocupados, 8,6 milhões estavam 

em trabalho remoto (home office ou teletrabalho), ou seja, 10,2% da força de trabalho 

ocupada. E 29,2 milhões eram trabalhadores informais. 

O quadro-síntese que ora se apresenta traz certos contornos da paisagem 

econômica e sanitária onde a classe trabalhadora encontra-se enquadrada. Um quadro 

assente num ambiente de superexploração do trabalho, com elevada faixa de 

trabalhadores desempregados, ampliação do trabalho sem direitos e proteção social, 

aumento do desemprego oculto por trabalho precário, o que significa pressão para 

rebaixar ainda mais o nível de vida dos trabalhadores.  

No campo da luta de classe, os exploradores econômicos têm imposto derrotas 

implacáveis aos trabalhadores, quando da aprovação da reforma trabalhista em 2017, da 

terceirização total em 2018 e da reforma da previdência em 2019; nesse quadro, o triunfo 

dos exploradores é facilitado pela desorganização, fragmentação da classe trabalhadora, 

e pelo fato do trabalhador estar reduzido a sujeito consumidor da economia e cidadão 

votante de uma política sem política; do mesmo modo, pela inexistência dum movimento 

de esquerda de perspectiva anticapitalista (BERNARDO, 2018). 

Estão colocados assim os desafios e, em suas camadas mais profundas, reside um 

futuro de possibilidades de lutas a serem travadas contra o capital. A história não é só 

uma soma de passados e presentes, sendo o passado, para os trabalhadores, uma soma de 

conquistas parciais e muitas derrotas; ela é também um campo inesgotável de futuros. O 

horizonte de lutas contra o capital, em aberto e, portanto, a ser descoberto, está para os 

trabalhadores do mesmo modo que a exploração econômica está no DNA dos capitalistas 

(BERNARDO, 2006). Mas, por enquanto, a massa trabalhadora continua a ser derrotada 

provisória. Como diria Mauricio, “está escrito”. 
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Capítulo 2 — Pentimento: quais as fontes do pensamento de 

Mauricio Tragtenberg?  

 

Pois o desejo de ler, como todos os outros desejos 

que distraem nossas almas infelizes, é capaz de 

análises.39  

Virginia WOOLF, “Sir Thomas Browne”, 1923 

 

O que justifica o mapeamento das fontes que exerceram influência no pensamento 

de um Pensador? Fornecer uma das camadas do seu pensamento, revelando um estilo de 

pensar impresso em sua obra? Elencar, entre as fontes, as que teriam sido mais 

determinantes na formulação de seu acervo de ideias, conceitos e noções? Podem figurar 

as fontes de um Autor como um dos elementos básicos da história do pensamento? Tal 

qual o trabalho de pentimento operado pelo restaurador em obras de arte, ao retirar a 

pátina acumulada sobre uma tela até encontrar o cerne de uma pintura. No caso, do lido, 

do assimilado, do incorporado, e, sobremaneira, explicitado em textos.40   

A edição de Os Ensaios, de Michel de Montaigne (1531-1592)41, publicado pela 

Editora Martins Fontes em 2000, se não é uma resposta categórica a estas perguntas, 

alarga os horizontes do assunto em pauta. Além de apresentar formulação literária e 

filosófica da alta qualidade de Montaigne, em cujos textos são debatidos temas como  o 

estoicismo, o ceticismo, a moral e a liberdade, sintetizando uma filosofia de vida, “porque 

decorrente da posição mesma do intelectual no mundo”, nas palavras de Milliet (1981, 

p.41), a edição constitui também verdadeira pesquisa sobre historiografia filosófica; pois 

 
39 Citado em Alberto MANGUEL (1997), Uma História da Leitura (Cia da Letras, , p. 9).  

40 A propósito, na abertura do romance autobiográfico de Lillian Hellman (2010, p.9), Pentimento, a autora 

descreve o significado da palavra pentimento: “À medida que o tempo passa, a tinta velha em uma tela 

muitas vezes se torna transparente. Quando isso acontece, é possível ver, em alguns quadros, as linhas 

originais: através de um vestido de mulher surge uma árvore, uma criança dá lugar a um cachorro e um 

grande barco não está mais em mar aberto. A isso se chama pentimento, porque o pintor se arrependeu, 

mudou de ideia. Talvez se pudesse dizer que a antiga concepção, substituída por uma imagem ulterior, é 

uma forma de ver, e ver de novo, mais tarde. Essa é a minha intenção a respeito das pessoas neste livro. A 

tinta ficou velha, e quis ver como me pareciam antigamente, e como me parecem agora”. 
41 Amigo e “irmão de aliança” de La Boétie (1530-1563), autor de o Discurso da servidão voluntária que, 

segundo palavras de Milliet (1981, p.91), foi quem “Montaigne apreciou acima de todos os poetas seus 

contemporâneos”. No livro I, capítulo XXIX, Montaigne faz “uma introdução a 29 sonetos de La Boétie 

(VILLEY, 2000, p.292). No ensaio “Da amizade” (MONTAIGNE, 200, pp. 273-291), seria publicado o 

Discurso da servidão voluntária, mas Montaigne desistiu, no que ele esclarece o porquê numa passagem 

do referido ensaio: “Porque descobri que posteriormente essa obra foi publicada, e com mau fim, pelos 

que procuram perturbar e mudar o estado de nosso governo, sem se preocuparem se irão melhorá-lo, obra 

que misturam com outros escritos da mesma farinha deles, desisti de colocá-la aqui. E, para que a memória 

do ator não seja prejudicada juntos dos que não puderam conhecer de perto suas opiniões e suas ações 

[...]  
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não só identifica, como rastreia e contextualiza o tipo de influência intelectual sofrida 

pelo autor mencionado; e é especialmente elucidativo, nesta edição, a parte que diz 

respeito às “observações introdutórias”, notas que precedem cada capítulo dos ensaios, 

cujo objetivo consiste em “facilitar do ponto de vista histórico o entendimento do texto”, 

e por meio das quais é traçado o itinerário espiritual e bibliográfico percorrido por 

Montaigne na composição dos Ensaios, onde pensou as questões impostas pelo seu tempo 

e buscou abrir para a vida novas perspectivas (VILLEY, 2000, p. XLIX).42 Na nota 

introdutória, a propósito do ensaio “Dos Livros” (MONTAIGNE, 2000, pp.114-133), 

escreveu VILLEY43 (2000):  

Nota-se que aqui há apenas uma conversa sobre as leituras de Montaigne, sobre sua 

maneira de “prender-se aos livros”; ficamos sabendo de seus gostos, suas opiniões 

sobre numerosos autores, e não ficamos sabendo de mais nada. Aqui tudo é pessoal; 

o interesse está unicamente em levar-nos a conhecer Montaigne e despertar nossas 

impressões no confronto com as suas (p.113). 

E, apesar do tom de interesse pessoal que Montaigne imprime nesse texto, onde 

“ele pinta o eu em seus gostos intelectuais”44, nele se encontra enunciado que “em termos 

de história do pensamento esse talvez seja o principal interesse do presente ensaio” 

(VILLEY, 2000, p. 113). Assim, pode-se conhecer, por meio dos ensaios, como 

Montaigne “extrai numerosos empréstimos das Obras”45 de referência histórico-

filosófico, decisivas para sua formação, tanto quanto para a composição do seu 

instrumental teórico. É revelador seu entusiasmo com certos pensadores, cuja influência 

sobre seu espírito é marcante, como sucede no caso de Platão, Aristóteles, Cícero, Sêneca, 

Plutarco, Santo Agostinho-, na linhagem dos estudos filosóficos; de Virgílio, Ovídio, 

Horácio, Lucrécio -, estes ligados ao campo da poesia; ou com os historiadores da 

 
42 Acessoriamente foi consultado “Cronologia sumaria da vida de Montaigne, de suas leituras e da 

composição dos Ensaios”. (VILLEY, 2000, pp.  LXXXI-XC)  
43 Segundo Vasconcelos (2000, p. X), Villey é um dos principais estudiosos de Montaigne, autor de As 

fontes e a evolução dos Ensaios de Montaigne, “vasto estudo que investiga fontes, referências e citações”, 

em que “contextualiza historicamente os temas e propõe uma cronologia para a composição da obra de 

Montaigne” 
44 A propósito, escreveu Milliet em seu diário (1981, p.90, Diário Crítico III): “Maio 25 – Abro ao acaso 

meu velho Montaigne: ‘je me dis les autres, sinon pour d’autant plus me dire’. Essa admirável preocupação 

de trazer tudo a si, para a descoberta própria e a expressão, inclusive essa confissão de só citar os autores 

para melhor dizer-se a si mesmo, o que implica em manifestação de orgulho, mas também de humanidade, 

essa consciência de que um homem é denominador comum dos homens, tudo isso que é profundamente 

humana e vivo, e despido de preconceitos, é que me prende a Montaigne e faz de seus Ensaios uma leitura 

de cabeceira.”  
45 Expressão que consta em passagem de “Nota introdutória” – VILLEY, P., In MONTAIGNE, M. Os 

Ensaios, Livro II, p.572. 
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antiguidade clássica, particularmente com Tito Lívio. Na abertura do ensaio a “Defesa de 

Sêneca e Plutarco”, o ensaísta (MONTAIGNE, 2000, pp. 581-590) confessa suas 

influências e inspirações, e revela uma das maneiras de como as aplica: 

[A] A familiaridade que tenho com esses personagens e a assistência que prestam à 

minha velhice [C] e a meu livro, inteiramente cimentando com o que deles pilho, [A] 

obriga-me a esposar-lhes a honra (p. 582).  

Porque existe um registro sistemático e elucidativo das influências confessadas 

de Montaigne, das suas leituras e de quem ele se assume discípulo confesso, em especial 

de Sêneca e Plutarco46, pensadores que lhes vão fornecer insumos intelectuais para 

composição da sua obra filosófica, é que se deve compreender o principal motivo de 

invocar esta edição de Ensaios.47  

Nela, com efeito, “enriquecida pela pesquisa abrangente de ‘As fontes [e a 

evolução dos Ensaios de Montaigne]’”, nas palavras de Vasconcelos (2000, p. XII), tem-

se uma referência metodológica sobre a influências de Montaigne, a qual pretende servir 

de guia para nossa pesquisa no que se refere ao levantamento das fontes teóricas de 

Tragtenberg48, particularmente àquelas vinculadas à filosofia, e que se tornaram 

persistentes influências nos estudos e pesquisas do Autor.  

Entrando no campo do capital cultural de Tragtenberg, o livro Memórias de um 

Autodidata no Brasil, redigido, a partir de uma entrevista transcrita, que Tragtenberg 

concedera ao Centro de Memória Sindical, em 1983, notadamente o Capítulo “Minha 

Formação”, é o ponto de partida para o rastreamento das fontes do Autor. Ao contrário 

de Montaigne, que assume textualmente de quem era fervoroso discípulo, Tragtenberg, 

embora revele suas influências, não aponta ter sido discípulo de ninguém, muito menos 

procura fazê-lo, em razão do seu autodidatismo e porque não condiz com o seu estado de 

espírito, muito menos com a sua atividade intelectual. Aquela parte do livro, em 

particular, é recheado de numerosas passagens em que Tragtenberg indica quem foi 

determinante em sua formação formal e informal. Uma das referências diz respeito à 

família Abramo que, como ele ressalta, foi sua “primeira universidade, no sentido de me 

 
46 Segundo Villey (2000, p.581), “já vimos no ensaio II iv um elogio entusiástico a Plutarco, e em II x 

Montaigne mencionou algumas das razões de suas preferências por ele e por Sêneca. Assim como os 

empréstimos extraídos de Plutarco (ver a apresentação II iv), os de Sêneca são muitos nos Ensaios”. 
47 No decorrer desse Capítulo, recorre-se a estudos com características semelhantes ao mencionado aqui.  
48 Outro exemplo consistente no gênero, a propósito da questão das influências sofridas por um autor, é o 

Diário Crítico, em dez volumes, de Sérgio Milliet, crítico literário, intelectual de ação, nos termos de 

Antonio Candido, obra que vale como uma história do pensamento.  
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informar” no âmbito cultural e político (TRAGTENBERG, 1999, p. 28). Mais adiante, a 

voz de Tragtenberg prossegue: 

[...] através da família Abramo entrei em contato com a língua italiana e com a cultura 

política. É uma família internacionalista, fundamentalmente socialista. Isso quer dizer, 

não era leninista, não era trotskista, nem stalinista. Entrei em contato com a literatura 

socialista e não bolchevista. Comecei a me interessar em estudar a obra política de 

Rosa Luxemburgo e de outros autores considerados malditos. Autores que eram muito 

maltratados na obra do Lenin, O que fazer, Um passo adiante, e dois para trás. 

Comecei a ler Lunacharsky, a ler Martov. Percebi que Lenin era muito polêmico e, no 

fundo, acho que ele polemizava como camponês, quer dizer, no porrete (p.30). 

Outras universidades não formais veem à memória de Tragtenberg, como Partido 

Socialista - PS, onde frequentou os cursos de Antonio Candido sobre História do Brasil e 

dos Movimentos Sociais, teve contato com Aziz Simão49, que também ministrava cursos 

no PS, com Florestan Fernandes, Paul Singer; Centro de Cultura Social, outra 

universidade, onde conheceu Edgar Leuenroth, Jaime Cuberos, Pedro Catallo;  onde 

vivenciou a experiência do chamado espírito e prática do ensino mútuo50, teve acesso às 

preciosidades da biblioteca daquele espaço, convivendo num ambiente político e 

intelectual que “reunia portugueses, espanhóis, e italianos de origem anarquista”, muitos 

deles “tinham feito a Guerra Civil da Espanha e alguns tinham participado da Resistência 

da França” (TRAGTENBERG, 1999, pp.33-34).  

Outro ambiente a fornecer as bases sólidas e fontes de reflexão para a formação 

de Tragtenberg foi a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, considerado o seu melhor 

período da vida, como ele descreveu, período em que passou lendo “oito, dez horas por 

dia, durante bons anos” (TRAGTENBERG, 1999, p. 49 e 54). A Mário de Andrade 

expressa, num primeiro momento, um período de auto-organização de leituras com 

vocação enciclopédica, onde se “lia de tudo, de Aristóteles a Spengler”, de Dostoiévski a 

 
49 Azis Simão fez com Tragtenberg aquilo que ele viria depois a fazer com seus alunos, orientandos e 

amigos: orientar e passar bibliografia. “Tive também a influência do Azis Simão. O primeiro presente que 

ele me deu foi um livro que ele chamou de ‘livro universitário’, que era do [Henri] Pirenne [historiador, 

1862-1935], História econômica e social da Idade Média. O segundo presente foi para me chamar a 

atenção para Proudhon e outros socialista não marxistas. Azis me mostrou que existia Proudhon, que era 

um pensador que tinha uma visão diferente da que se conhecia na época, nos partidos marxistas, e que era 

importante conhecer. Então comecei a entrar em contato com a obra de Proudhon.”  
50 Tragtenberg (1999, p. 47) disse a propósito: “Você não tinha uma relação professor-aluno. Mas tinha, 

isso sim, uma socialização de formação e de saber, em que o indivíduo que conhecesse mais do que você, 

por exemplo, na área de economia, que soubesse alguma coisa que você não teve tempo de aprender, ou 

que antes não te interessava, ele passava isso para ti, na maior. Quer dizer, o fundamental, era o clima de 

cooperação”. 
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Proust, este sugestão de Antonio Candido (TRAGTENBERG, 1999, p. 49); num segundo 

momento, as leituras passaram a ser orientadas para área de ciências humanas, com foco 

em ciências sociais e filosofia social, e tem em Florestan Fernandes um dos seus 

principais orientadores51; e, por fim, a Biblioteca era espaço onde se discutia e analisava 

as obras lidas com o grupo que a frequentava, ao final das tarde ao lado da Minerva, 

estátua da entrada.52 

 “Da Biblioteca à Universidade de São Paulo”, subtítulo do 1º capitulo de 

Memória de um Autodidata no Brasil, consiste no momento da vida de Tragtenberg em 

que ele passa a conviver com grandes professores53, entre os quais se destaca João Cruz 

Costa54, autor da Contribuição à História das Ideias no Brasil, por quem fora 

influenciado e quem o orientou a combinar história e filosofia e aplicar a ideia no 

entendimento da realidade concreta, e com quem manteve certa convivência, 

particularmente baseada na informalidade no que se refere à troca de conhecimento e de 

orientação, tipo de relação que Tragtenberg terá mais tarde com alunos, orientandos e 

 
51 “Aí veio a época da orientação das leituras. E eu comecei a ler uma literatura mais orientada. Por 

exemplo, o Florestan estava estudando os Tupinambás e ele me deu o primeiro manual de sociologia para 

ler obras dele. Comprei os ensaios sobre sociologia e filosofia social. Então, o Florestan disse – Você leia 

o Morris Guinsberg [sociólogo britânico, 1889-1970] e depois nós vamos discutir o que você entendeu e 

tal. Então eu lia e marcava o que não entendia e o Florestan batia um papo comigo. Ele frequentava a 

biblioteca e eu o encontrava lá, ou na Editora Flama, onde o [Hermínio] Sachetta era gerente, e tinha 

editado Reforma da revolução, de Rosa Luxemburgo, obras sobre a questão agrária, muita coisa. Aí eu li 

A crítica da economia política, de Marx, A miséria da filosofia” (TRAGTENBERG, 1999, p. 50). Sobre os 

Tupinambás, é a obra A função social da guerra entre os Tupinambás, dissertação de mestrado de 

FERNANDES, Florestan, publicada em 1949.  

Hermínio Sacchetta (1909 – 1982), jornalista, militante trotskista, também exerceu sensível influência na 

trajetória de vida de Tragtenberg, quer no plano intelectual, cuja orientação foi fundamental na 

sistematização das leituras autodidatas, “em termos de Economia Política, Sociologia, Sindicalismo [...]; 

quer no plano prático das relações sociais, principalmente no que toca à prática de Tragtenberg como 

professor universitário, em termos de manter um nível de coerência profunda entre o discurso e ação 

dentro e fora da universidade” (Entrevista de Mauricio Tragtenberg, concedida ao Centro de Memória 

Sindical, em set/1980). A respeito da relação de Tragtenberg com Sacchetta, consultou-se o artigo 

“Hermínio Saccheta, uma perda de todos” (TRAGTENBERG, 2011b, pp.485-488). 
52  Tragtenberg (1999, p. 51) descreve o momento daquela época da seguinte forma: “No cafezinho ou no 

saguão da Biblioteca, em torno da estátua de Minerva, reuniam-se, durante os intervalos das leituras, 

homens e mulheres, como Florestan Fernandes, Bento Prado Jr., Fernando Carvalho, Aracy Martins 

Rodrigues, Carlos Henrique Escobar, Flávio Rangel, Antunes Filho, Maria Lúcia Montes, Leôncio Martins 

Rodrigues, Cláudia Lemos. Naquele tempo a Fernanda Montenegro fazia parte do Grupo da Biblioteca. A 

Maria Sílvia Carvalho também frequentava.” 
53 Destacam-se, nesse período: Paul Arbusse Bastides, Roger Bastide, Martial Gueroult, Claude Leffort, 

David Bohn (TRAGTENBERG, 1999, 55). 
54 Relator e parecerista da monografia Fundamentos históricos do planejamento no século XX, que 

Tragtenberg apresentou para ingressar na Universidade, resultado da sistematização das leituras durante o 

período em que frequentou a Mario de Andrade (TRAGTENBERG, 1999, p.54). 

Sobre João Cruz Costa, Candido (1993, pp. 165-170; 2002, pp.258-265) apresenta um quadro minucioso 

do pensamento e das posições ideológicas do Autor, revelando a sua originalidade no pensar a filosofia e a 

sua firmeza no enfrentamento das tendências retrógradas da sociedade brasileira.  
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amigos ao longo de seu percurso de professor e pesquisador (TRAGTENBERG, 1999, p. 

53).  

A Coleção Mauricio Tragtenberg, editada pela Editora Unesp, sob coordenação 

de Evaldo Amaro Vieira, figura como outra referência na travessia do levantamento das 

fontes. Composta em dez volumes, além de apresentar o conjunto da obra, também abre 

possibilidade para mapear as leituras de Tragtenberg, destacadamente as leituras dos 

clássicos das ciências sociais e da filosofia em geral e da filosofia política, - em particular 

-, da economia e da literatura, e dos teóricos da administração e da pedagogia libertária; 

são leituras meditadas, não dogmáticas, que vão influenciá-lo e servir-lhe de alicerce para 

compor com lucidez e coragem teórica a sua obra. Assim, aquela Coleção é chave para 

desenvolver o mapeamento mais sistemático da influência exercida por certos pensadores 

das ciências humanas sobre Tragtenberg, notadamente aqueles vinculados à filosofia. Os 

livros desta Coleção, como seu Autor, tomam partido, para usar uma expressão 

emprestada de Silva (2013), e o fazem no sentido revolucionário, não-dogmático, na 

maneira de ver, sentir e perceber o mundo, revelando sempre um interesse prático pela 

condição de vida e trabalho da classe trabalhadora. 

Ainda no repertório para inventariar as influências de Tragtenberg, destaca-se a 

ficha catalográfica da biblioteca Coleção Especial Mauricio Tragtenberg55, da Faculdade 

de Educação da Unicamp, que abriga a biblioteca pessoal do autor formada ao longo da 

sua vida.56 Fonte singular, um catálogo de biblioteca, como notou Carpeaux (2005, 

p.746), pode expressar “a fascinante imagem” de quem “o manuseava”, revelando “as 

preferências dos seus proprietários”. No entanto, observou o Historiador Crítico da 

literatura, o conteúdo do acervo também pode surpreender, como no caso do catálogo da 

biblioteca de Dostoievski57: 

 
55 Link da ficha: https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/1704/4-divulgacao-tragtenberg.pdf 
56 Como observado, o levantamento bibliográfico teve seu andamento afetado em razão do isolamento 

social necessário ao combate à pandemia da COVID-19, pois parte significativa do trabalho diz respeito a 

visitas presenciais e consultas in loco em duas importantes bibliotecas - uma em São Paulo, na Fundação 

Getúlio Vargas - FGV, e outra fora da cidade de S. Paulo, na biblioteca Coleção Especial Mauricio 

Tragtenberg, localizada na Universidade Estadual de Campinas, onde se encontra o acervo completo do 

autor objeto da pesquisa. Na biblioteca da FGV, o trabalho consiste em mapear o acervo físico da área de 

filosofia, consultando cada obra a fim de identificar quais foram indicadas por Mauricio Tragtenberg -, no 

período em que este foi professor e pesquisador na FGV.  
57 No ensaio “Os mistérios da biblioteca”, Carpeaux (2005, pp. 745-748) apresenta, bem como recomenda 

a leitura, de mais quatro trabalhos que fizeram o catálogo de livros da biblioteca de algumas notáveis 

personalidades da literatura: i) um é de Francisco de Assis Barbosa (em apêndice do Diário Íntimo, 1953), 

sobre os livros de Lima Barreto, cuja conclusão que se tira daí é que “o autor de Vida e Morte de Gonzaga 

de Sá não era “maximalista” (como se dizia então em vez de comunista), mas anarquista”. ii) outro é de 

https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/1704/4-divulgacao-tragtenberg.pdf
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O crítico russo Leonid Grossman publicou o catálogo de livros pertencentes ao 

romancista, que certamente foi uma das almas menos gregas dos tempos modernos – 

e, que surpresa! sua biblioteca estava cheia de Homero, Sófocles, Plutarco. Estaríamos 

enganados quanto ao espírito de Dostoievski? (p. 746). 

Carpeaux58 (2005, p.747) também fornece o exemplo de um caso em que “o 

proprietário da biblioteca é a sua própria biblioteca”. O caso diz respeito a Maquiavel, 

quando este, exilado em San Casciano, região da Toscana, província de Florença, Itália, 

escreveu, em 10 de dezembro de 1513, uma carta ao amigo Francesco Vettori, relatando 

o ambiente em que redigia O Príncipe. Descrevendo aspectos cambiantes do dia a dia de 

Maquiavel no exílio e citando um trecho da sua carta, Carpeaux (2005, pp.747-748) revela 

como “nasceu na pequena biblioteca da vila toscana”, San Casciano, aquela que veria a 

figurar como obra “fundamental da política moderna”. 

 [...] de manhã, passeava pelos bosques da região, acompanhado de um volume de 

poesia, Petrarca ou Horácio, interrompendo a leitura para conversar com os 

lenhadores; almoçava numa taverna, pedindo aos viajantes notícias sobre os últimos 

acontecimentos políticos em Florença; depois, passava a tarde jogando cartas com o 

açougueiro e o vendedor de vinhos, mas ao cair da noite, “io retorno in casa: mi spglio 

quella veste cotidiana, plene de fango e di lodo, e mi metto panni reali e curiale e, 

rivestito condecentemente, entro nelle antique corti dele antiqui uomini, dove, de loro 

ricevuto amorevolmente, io non mi vergogno parlare com loro e domandarli dela 

ragione dele loro azioni; che cosa è principato, como è si acquistono, como è si 

mantengono, perchè è si perdono””(pp.747-748).  

Seria Tragtenberg sua própria biblioteca, como Maquiavel? E o conteúdo da sua 

biblioteca corresponderia ao seu espírito livre e de erudição enciclopédica? Deixando as 

questões em aberto, João Bernardo59, pensador português, em uma certa passagem de 

 
Jean-Michel Massa (Revista do Livro, 1961), sobre o catálogo da biblioteca de Machado de Assis; iii) o 

terceiro é O Diabo na Livraria do Cônego (1957), de Eduardo Frieiro, que “analisou de maneira divertida 

e erudita os livros heréticos e subversivos que possuía o cônego Luís Vieira da Silva”; iv) e o quarto estudo 

é a “Biblioteca Perdida, do escritor alemão antinazista, que exilado nos Estados Unidos, reconstituiu de 

memória os títulos da biblioteca de seu pai, exigindo prestações de contas aos poetas e pensadores defuntos 

cujos netos, embora instruídos, por eles, chegaram a queimar livros”.  

Acessoriamente foi consultado Carpeaux (2005, pp. 576-580) o ensaio “A propósito de influências”, sobre 

a vida literária, em particular no Brasil, e seu universo de influências.  
58 Sobre o pensamento de Otto Maria Carpeaux, CANDIDO, A., traça interessante retrato do autor em 

“Dialética apaixonada”, pp. 89-95. In Recortes. São Paulo, Cia das Letras, 1993. 
59 João Bernardo, inteligência universalizante, foi um dos principais interlocutores de Tragtenberg, que o 

trouxe para ministrar cursos no Brasil, com quem trocou cartas e de quem era leitor. Sobre a 

correspondência e parte do seu conteúdo disse a voz de Tragtenberg: “me correspondo com um rapaz que 

é português, chamado João Bernardo. Ele foi expulso da Universidade Portuguesa do tempo do Salazar, 

fazia História, foi expulso e foi para a França. Ele me escreveu que chegou lá, e achou os cursos 
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Labirintos do Fascismo: na encruzilhada da ordem e da revolta (3ª versão, revista e 

aumentada), lembra da vez em que Tragtenberg lhe fornecera bibliografias de sua 

biblioteca: “Tive nas minhas mãos”, escreveu o historiador, “uma curiosa refutação do 

livro de Orano60, cuja consulta devi à cultíssima bibliofilia de Maurício Tragtenberg”. 

“O autor da réplica”, prossegue o historiador, “Abramo Levi61, judeu italiano, 

reivindicou-se da sua qualidade de fascista para melhor rebater o anti-semitismo. 

Escreveu ele que ‘os judeus italianos são politicamente aquilo que devem ser: fascistas, 

sim; católicos, não... porque são judeus’” (BERNARDO, 2018, p.1008). Justamente por 

que Bernardo (2018) notou muito bem que Tragtenberg cultivava uma biblioteca de livros 

raros e originais e a ficha catalográfica da Biblioteca da Unicamp ratifica tal observação. 

Segundo consta da página de informações sobre as coleções da Biblioteca da Faculdade 

de Educação da UNICAMP, o acervo da Coleção Mauricio Tragtenberg conta com dez 

mil volumes, composto, em sua maioria, de obras da área de ciências humanas (Educação, 

Sociologia, Política, História e Ciências Sociais), grande parte delas em francês, espanhol, 

inglês, alemão e italiano.62  

O mapeamento do acervo da Biblioteca da Unicamp consiste em uma tentativa de 

identificar vestígios de certas fontes, que influenciaram o Autor, que não constam da 

bibliografia apresentada nas obras completas editadas pela Unesp. Este rastreamento do 

conjunto de influências, muitas das quais dominantes no pensamento de Tragtenberg, 

restringe-se à pesquisa bibliográfica, ao levantamento de dados e, a partir dum quadro 

historiográfico-sintético das fontes do Autor, - umas textualmente confessadas, outras não 

-, que podem ajudar a compreender sua posição singular no contexto do pensamento 

brasileiro e a forma como ele construiu e desenvolveu as suas reflexões críticas para pôr 

em causa as diferentes facetas do modo de produção capitalista. Dessa forma, foi 

selecionado uma amostra de obras e as circunstâncias que as rodeiam, quer no que tange 

ao objetivo desta pesquisa, quer à área considerada de interesse de Tragtenberg. Isto 

certamente impõe limites, o que significa deixar-se-á de incluir grande número de 

autores/obras que também serviram de fontes de inspiração para o Autor, como, por 

 
‘xaroposos’ e decidiu estudar em bibliotecas; escreveu duas obras importantes, uma Marx crítico de Marx 

e outra obra importante chamada Para uma teoria do modo de produção comunista” (Entrevista de 

Mauricio Tragtenberg, concedida ao Centro de Memória Sindical, em set/1980). 
60 Segundo Bernardo (2018, p.1008), “Paolo Orano desencadeou a campanha antissemita com a 

publicação da sua obra Gli Ebrei in Italia”. 
61 LEVI, A. Noi Ebrei. Roma: Pinciana (ano XV), 1937. 
62 O catálogo a que se teve acesso registra em torno de 60% das obras, ou seja, mais de seis mil volumes. 
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exemplo, Shakespeare, Dostoiévski, Tolstói, Balzac, Machado de Assis, Graciliano 

Ramos, dado que Tragtenberg confere à literatura grande relevância para a formação 

cultural e como instrumento de análise para a compreensão dos mecanismos de 

funcionamento da sociedade.63 E Tragtenberg (2011), em um ensaio intitulado “A 

importância da literatura para o homem de cultura universitária, qualquer que seja a sua 

especialização”, escreveu, com extraordinária ênfase, o seguinte:  

Numa época de especialização, a literatura define os ideais de um período de crise e 

transição. Daí toda grande obra literária ser de um período de transição (veja-se a 

importância da mensagem de Dante, Dostoievski ou Kafka). Pois é nesses períodos 

que se põe dramaticamente ao homem essa interrogação: qual o sentido de sua vida, 

qual a significação do mundo que o cerca? (p.4). 

Nesta parte, apresentam-se as informações bibliográficas de maneira indicativa, 

com uma exposição apenas introdutória, divididas por núcleos de leituras, identificadas 

nas obras completas do autor e naquelas identificadas em sua biblioteca. Para apresentar 

os autores bibliografados, o trabalho divide-se em três seções: Seção I – filosofia política 

libertária; Seção II – núcleo administração, poder e ideologia, distribuída em cinco partes 

bibliográficas; Seção III – filosofia, em particular filosofia política, distribuída em três 

partes bibliográficas. As obras dos autores bibliografados – autor, título, lugar e ano de 

edição - estão indicadas entre a Bibliografia Citada nas Obras Completas – BCOC, e a 

Bibliografia Localizada no Catálogo da Biblioteca – BLCB (CARPEAUX (1951, p.12). 

E, não sendo este trabalho de “bibliógrafo profissional, é, [pois], deliberadamente 

incompleto” (CARPEAUX (1951, p.13). 64 E Paraíso para Jorge Luis Borges seria uma 

biblioteca infinita... para ter o que ler na eternidade.  

I. Filosofia política libertária 

Em razão da sua leitura sistemática de certas correntes filosófica-históricas do 

anarquismo, tanto por conta de ter organizado, apresentado e fornecido indicações 

bibliográficas de alguns dos principais teóricos desta corrente de pensamento, em 

princípio, o perfil biográfico de Tragtenberg tende a ser classificado como anarquista.  65 

 
63 In Teoria e ação libertária. Ed. Unesp, 2011, pp.3-6.  
64 Para a elaboração desta parte do Capítulo, em especial a que diz respeito à pesquisa e levantamento 

bibliográfico, foram consultados Dantas (2002) e Carpeaux (1951). 
65 Para essa descrição sintética, foram consultados de Tragtenberg (2011) os artigos: “Malatesta e sua 

concepção voluntarista de anarquismo”, pp.93-116; Mikhail Bakunin – “Introdução a Federalismo, 
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Embora se encontre elementos libertários em sua obra e em sua militância, ele jamais 

viria a se intitular anarquista. No entanto, a academia persiste em atribuir a importância 

da ascendência dos pensadores anarquistas sobre Tragtenberg, razão pela qual ela 

reivindica em classificá-lo como um dos seus principais expoentes no Brasil. Nota-se em 

suas leituras e influências daquilo que se denomina filosofia libertária, que em parte lhe 

legou as concepções de solidariedade, igualitarismo, mutualismo, liberdade como parte 

fundamental no contexto de luta dos trabalhadores (Woodcock, 2007). Desta filosofia 

social, e de suas muitas variantes, nos termos de Woodcock (2007, p.11), cuja referência 

ilustra e apoia o pensamento de Tragtenberg, destacam-se os seguintes expoentes, da 

bibliografia registrada:  

Pierre-Joseph Proudhon (1809 - 1865) 

Referências - BCOC 

1) Confessions dun revolucionaire. Paris: D. Halevy, 1929; 

2) De la justice dans la révolution et dans l’église. Paris: [s.n], 1858; 

3) Idée Genérale de la Révolution au XIX siècle (1851). In GUERIN, D. Ni Dieu, NiMaître. 

Paris: F. Maspero, 1968; 

4) Oeuvres completes. Paris: Lacraix, 1868; 

5) Sytéme des contradictions économiques. Paris: R. Picard, 1923, v.l. e II; 

Referências - BLCB 

1) A nova sociedade. Porto: Res Editora [s.d];  

2) Contradictions politiques: nouvelle edition publiee avec des notes et des documents 

inedits. Paris: M. Riviere, 1952;  

3) La capacidad política de la clase obrera. Buenos Aires: Proyeccion, 1974;  

4) O que é a propriedade. 2. ed. Lisboa: Estampa, 1975;  

5) Propriedad y federacion. Coautoria de Carlos Diaz. Madrid: Narcea, 1972;  

6) Sistema de las contradiciones economicas: o Filosofia de la miseria. Madrid: Jucar, 1975. 

Fernando Garrido (1821 – 1883) 

 

Referências - BLCB 

1) Historia de las clases trabajadoras. Algorta: Zero, 1970; 

2) La federacion y el socialismo. Coautoria de Jorge Maluquer de Motes. 2. ed. cor. y aum. 

Barcelona: Editorial Labor, 1975. 

 
socialismo, antiteologismo”, pp.117-124; “Mikhail Bakunin – Introdução a Deus e o Estado”, pp.125-144; 

“O anarquismo de Bakunin em uma reunião de cartas e textos inéditos”, pp. 145-146; “Kropotkin – uma 

introdução a Textos escolhidos”, pp. 147-158. 
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Enrico Malatesta (1853-1932) 

Referências - BCOC  

1) A anarquia. Brasília: Novos Tempos, 1988; 

2) Anarquistas, socialistas e comunistas. São Paulo, Cortez, 1989 (Coleção Pensamento e 

Ação, v 5 dirigida por Mauricio Tragtenberg).  

Referências - BLCB 

1) Escritos revolucionários. São Paulo, SP: Novos Tempos, 1989;  

2) La pensee de Malatesta. Groupe Eugene Varlin, 1980. 

Mikhail Bakunin (1814 - 1876) 

Referências - BCOC 

1) Conceito de liberdade. Porto: RES, 1975; 

2) Deus e o Estado. São Paulo: Cortez, 1980 (Coleção Pensamento e Ação, v 3 dirigida por 

Mauricio Tragtenberg); 

3) Federalismo, socialismo e antiteologismo. São Paulo: Cortez, 1980 (Coleção Pensamento 

e Ação, v 2 dirigida por Mauricio Tragtenberg); 

4) L’Italie et le ConseilGeneral de I’AIT. In LEHNING, A (Org.). M. Bakunine et’L’Italie, 

1871-1872.Paris: Champ Libre, 1974; 

5) La liberte. Amsterdam: Ed. J.J. Pauverte, 1965; 

6) Les conflis dans I’Internationale 1872. Paris: Champ Libre, 1974. 

Referências - BLCB 

1) Conceito de liberdade. Porto: Res Editora, 1975;  

2) Escrito contra Marx: conflitos na Internacional. São Paulo, SP: Novos Tempos, 1989; 

3) Estatismo y anarquia. Buenos Aires: La Protesta, 1929; 

4) Oeuvres. Paris: Stock, 1972.  

Piotr Alekseevich Kropotkin (1842 –1921)  

Referências - BCOC 

1) Kropotkin: textos escolhidos. Porto Alegre: L&PM, 1987; 

2) História da Revolução Francesa. 2.v. Trad. Júlio Seper Vilno: Tonoc, 1929. 

Referências - BLCB 

1) Oeuvres. Coautoria de Pierre Zemliak. Paris: François Maspero, 1976; 

2) Origen y evolucion de la moral. Coautoria de Nicolas Tasin. Buenos Aires: Americalee, 

1945;  
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3) Paroles d'un revolte. Coautoria de Elisee Reclus. [Paris]: Flammarion, 1978.  

Nestor Ivanovych Makhno (1888 - 1934)  

Referências – BCOC 

1) La Révolution Ukranianne. Paris: Belfond, s.d.; 

2) La Révolution Russe em Ucranie, 1918-21. Paris: Belfond, 1970. 

Referências – BLCB 

1) A "Revolução" contra a revolução: a Revolução Russa na Ucrânia (março 1917-abril 

1918). São Paulo, SP: Cortez, 1988; 

2) La lutte contre l'Etat et autres ecrits: (1925-1932). [Paris]: J.P. Ducret, 1984; 

3) La revolution Russe en Ukraine: mars 1917-Avril 1918. Paris: P. Belfond, 1970. 

Abraham Guillen (1913 – 1993)  

Referências – BLCB 

1) Economia libertaria: alternativa para un mundo en crisis. Bilbao: Fundacion de Estudios 

Libertarios A. Lorenzo, c1988; 

2) La "elite" del poder en Espana: la sociedad secreta de "Opus Dei". Montevideo: 

Aconcagua, 1973; 

3) La agonia del imperialismo. Buenos Aires: Sophos, 1956.  
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II. Núcleo administração, poder e ideologia 

Esta seção leva o nome daquela que esta pesquisa considera como uma das obras 

centrais na bibliografia de Mauricio Tragtenberg, Administração, poder e dinheiro; trata-

se de um tipo de síntese66 de elementos do hegelianismo, do marxismo e das categorias 

weberianas conjugados com os teóricos da administração de empresa; esta obra indica 

uma trajetória de continuação de Burocracia e Ideologia, outra obra capital, só que 

ampliando as perspectivas de análise na compreensão das diferentes facetas do 

capitalismo.67 Em outras palavras, trata-se de uma análise inovadora dos mecanismos de 

funcionamento do capitalismo e das roupagens que lhe conferem consistência, em cuja 

chave de interpretação está a relação entre a história, sobretudo a do campo econômico, 

com a sociologia compreensiva aliada à filosofia social.  

Nesse plano, Administração, poder e dinheiro pode ser lida como uma análise 

crítica da história do modo de produção capitalista. Escrita nos anos 1980, ela antecipa 

questões políticas e econômicas da atualidade, como: o papel da gestão participativa no 

local de trabalho como forma de manipulação e administração dos conflitos; a 

antecipação do toyotismo, enquanto nova modalidade de administração, controle da força 

de trabalho e aumento de produtividade, em função da compreensão da articulação entre 

mais valia relativa e mais valia absoluta no contexto de desenvolvimento do capitalismo; 

o deslocamento da política para o campo da administração, evidenciando “a capacidade 

de os administradores das grandes empresas influenciarem diretamente o poder político” 

(BERNARDO, 2006, p. 2).  

Ler e estudar o Idealismo Alemão, em particular autores como Kant e Hegel; Marx 

e o marxismo, enquanto conjunto de textos de diferentes tendências, e Weber; além do 

estudo do pensamento de matriz gerencial e administrativa – para o caso, de autores como 

Walther Rathenau68, Peter Drucker, Adolf Berle, Taylor, Elton Mayo -, forneceram a 

Tragtenberg a “semente da livre crítica”, nos termos de Cruz Costa (1975) -, para uma 

 
66 Síntese aqui não supõe harmonia ou conciliação de correntes de pensamento antagônicas, mas justifica 

uma ideia do caráter global e particular dos fenômenos históricos, econômicos e sociais apresentados e 

discutidos na obra.  
67 O ensaio “A Teoria Geral da Administração é uma ideologia?” (TRAGTENBERG, 2012) evidencia esta 

observação; escrito originalmente em 1971, viria a constituir uma das bases teóricas de Burocracia e 

Ideologia (TRAGTENBERG, 2006), trabalho originalmente apresentado como tese de doutorado na USP 

em 1973.  
68 Sobre as ideias do autor, Tragtenberg escreveu “Rathenau e a crise do liberalismo alemão”, relatório de 

pesquisa publicado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 

s.d. Posteriormente, publicado em A falência da política.  
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abordagem conceitual original e universal dos conflitos sociais e da luta de classes, eixos 

fundamentais da sua teoria social. A respeito, nada mais elucidativo do que uma passagem 

de Administração, poder e ideologia, em que Tragtenberg observa a empresa como 

unidade política: 

Empresa não é só o local físico onde o trabalho excedente cresce às expensas do 

necessário, o palco da oposição de classes. É também o cenário da inculcação 

ideológica. Nesse sentido é também aparelho ideológico (p. 37). 

A chave de leitura crítica de como incorpora os autores, em particular os cânones 

das ciências humanas, como de Hegel, Marx e Weber, e de como aplica o entendimento 

que deles extrai para a formulação do plano de análise, revelam o raciocínio analítico e a 

clareza sistemática dos estudos de Tragtenberg, de modo que a confluência desse operar 

o leva a não perder de vista, na compreensão da história em movimento, a relação entre a 

teoria e a prática, entre a filosofia e o real, concepção que em muito sentido se deve em 

razão da sua influência sob a ótica cruzcostiana. Nesta seção, os autores estão 

bibliografados a partir de cinco categorias: idealismo alemão; marxismo & marxismos; 

marxismo & marxismos: os heterodoxos; sociologia compreensiva e do conhecimento; e 

administração.  

II. I) Idealismo alemão 

Immanuel Kant (1724 - 1804) 

Referência – BLCB 

1) Textos pré-críticos. Porto: Res Editora, 1983. 

Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814) 

Referências - BLCB 

1) Discursos a la nacion alemana. Buenos Aires: Americalee, c1943. 

2) Lo stato secondo ragione o lo stato commerciale chiuso. 2. ed. Milano: Fratelli Bocca, 

1945. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) 

Referências – BCOC 

1) La Filosofia dela Storia Universale. Firenze: Vallecchi, s.d; 

2) Principes de la Philosophie du droit. Paris: Gallimard, 1940. 
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Referências - BLCB 

1) Ciencia de la logica. 2. ed. Buenos Aires: Solar: Hachette, 1968; 

2) Como o senso comum compreende a filosofia: a contingência em Hegel. Coautoria de 

Jean-Marie Lardic. São Paulo, SP: Paz e Terra, 1995;  

3) El espiritu del cristianismo y su destino. Buenos Aires: Kairos, 1970;  

4) Enciclopedia de las ciencias filosoficas. México, DF: Juan Pablos, 1974; 

5) Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. 3ª ed. Bari: Laterza, 1951; 

6) Filosofia del derecho. México, DF: Universidad Nacional Autonomia de Mexico, 1975; 

7) Filosofia real. Coautoria de José María Ripalda. México, DF: Fondo de Cult. Económica, 

1984. Inclui bibliografia e glossário;   

8) La constitucion de Alemania. Madrid: Aguilar, 1972. lii, 247p. (Biblioteca de iniciacion 

politica); 

9) La phenomenologie de l'esprit. Coautoria de Jean Hyppolite. Paris: Aubier Montaigne, 

1939-41. 2v., 23 cm. (Philosophie de l'esprit, collection dirigee par L. Lavelle et R. Le 

Senne); 

10) La premiere philosophie de l'esprit: Iena, 1803-1804. Coautoria de Guy Planty- Bonjour. 

Paris: Presses Universitaires de France, 1969;  

11) Lecciones sobre la filosofia de la historia universal. Coautoria de Jose Gaos. Madrid: 

Alianza, 1986; 

12) Lezioni sulla filosofia della storia. Firenze: Nuova Italia, 1947;   

13) Morceaux choisis. 5. ed. Paris: Gallimard, 1939. 348 p. (Oeuvres de H. Lefebvre et N. 

Gutterman);  

14) Premieres publications difference des systemes philosophiques de Fichte et de Schelling. 

2. ed. Paris: Ophrys-Gap, 1964;  

15) Principes de la philosophie du droit. Paris: Gallimard, 1940;  

16) Textes pedagogiques. Paris: Vrin, 1978.  

Ludwig Feuerbach (1804 - 1872) 

Referências - BLCB 

1) L'essence du christianisme. Paris: François Maspero, 1968; 

2) Manifestes philosophiques: textes choisis (1839-1845). Paris: Presses Universitaires de 

France, 1960.  
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II.II) Marxismo & marxismos 

Karl Marx (1818 -1883)  

Referências – BCOC 

1) Antologia filosófica. Porto: Estampa, 1971a; 

2) Ausgewahlte Schriften. Munchen: Klinder Verlag, 1962; 

3) Contribuition à la Critique de I’Économica Politique. Paris: Sociales, 1957; 

4) Crítica del Programa de Gotha. Buenos Ayres: Organización Editorail, 1971b; 

5) Critica del Programa de Gotha. In Obras Escogidas. Moscou: Literatura Política, 1956. 

v2; 

6) Critique de la Philosophie du Droit de Hegel. Paris: Aubier Montaigne, 1971; 

7) Das Elend der Philosophie. In Ausgewahlte Schriften. Munchen: Klinder Verlag, 1962; 

8) Das Kapital (Erster Band). Berlim, 1971; 

9) El Capital. Madrid: Aguilar, 1931, v. único; 

10) El Capital. México: Fondo de Cultura Económica, 1968ª. v4; 

11) El Manifesto Comunista. Buenos Ayres: Claridad, 1967; 

12) Elementos Funfamentales para la Critica de la Econimía Política (Borrador) 1857-1858. 

Buenos Ayres: Siglo XXI, Argentina Ed., 1971; 

13) La Ideologia Alemana. Buenos Ayres: Grijalbo, 1959; 

14) Le 18 Brumaire de Louis Napoléon. Paris: Sociales, 1928: 

15) Le Capital. In Oeuvres.Paris: Ed. De la Pleiade, 1965; 

16) Le Capital, Cap. IV. In RUBEL, M. Oeuvres de Karl Marx.Paris: Ed. De la Pléiade, s.d; 

17) La sacra famiglia. Roma: Reuniti, 1969;  

18) Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: Vitória, s.d; 

19) Misère de la Philosophie.Paris: Sociales, 1947; 

20) Oeuvres – Économie. I e II.Paris: Éd. de La Pleiade, 1968b. v2; 

21) Oeuvres Philosophiques. Paris: Costes, 1953. Tomo VI; 

22) Teses sobre Feuerbacha. In: BOTTOMORE, T. (Org.). Sociologia e filosofia social de 

Karl Marx: textos escolhidos: Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1964.  

Referências - BLCB 

1) A guerra civil em França. Lisboa: Avante, 1984; 

2) Cartas filosóficas e outros escritos. Coautoria de Friedrich Engels. São Paulo, SP: 

Grijalbo, 1977;  

3) Contribution a la critique de l'economie politique. Paris: Editions Sociales, 1957; 

4) Correspondance. Coautoria de Friedrich Engels. Paris: Sociales, 1971-75. 5v; 

5) Crítica da economia nacional. Coautoria de Friedrich Engels. Lisboa: Ulmeiro, 1976; 
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6) Crítica da educação e do ensino. Coautoria de Friedrich Engels. Lisboa: Moraes, 1978; 

7) Critica de la filosofia del derecho de Hegel. Coautoria de Rodolfo Mondolfo. 2. ed. 

Buenos Aires: Nuevas, 1968;  

8) Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt. Coautoria de Friedrich Engels. Paris: 

Sociales, c1966; 

9) Cuadernos de Paris: notas de lectura de 1844. México, DF: Era, 1974; 

10) El capital: critica de la economia politica. México, DF: Fondo de Cult. Económica, 1946-

47. 5 v; 

11) El Capital: libro I, capitulo VI, inedito. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 1971;  

12) El manifiesto comunista: con una introduccion historica por W. Roses, notas aclaratorias 

de D. Riazanof, un estudio de A. Labriola y un apendice con los Principios de Comunismo 

de Engels, la Revista Comunista de Londres y otros documentos de la epoca. Coautoria 

de Friedrich Engels, D. (David) Riazanov, Arturo Labriola; 

13) Elementos fundamentales para la critica de la economia politica (Borrador): 1857-1858. 

Buenos Aires: Siglo Veintiuno, c1971;  

14) Escorpion y Felix: novela humoristica. Barcelona: Tusquets, 1971; 

15) Frèuhe Schriften. Coautoria de Hans-Joachim Lieber, Peter Furth. Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971-1975. 2 v; 

16) Introduccion general a la critica de la economia política/1857. Coautoria de Cesare 

Luporini. 5. ed. Cordoba: Pasado y Presente (México), 1972;  

17) La chine. Coautoria de Friedrich Engels. Paris: Union Générale d'Éditions, c1973; 

18) La guerre civile en France. Paris: Sociales, 1972;  

19) La nouvelle gazette rhenane: (Die neue rheinische zeitung). Coautoria de Friedrich 

Engels. Paris: Sociales, 1963; 

20) La sainte famille, ou, critique de la critique critique : contre Bruno Bauer et consorts . 
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Mario Tronti (1931 -) 

Referência – BLCB  

1) Operários e capital. Porto: Afrontamento, 1976. 

Antonio Negri (1933 -)  

Referências – BLCB 

1) Del obrero-masa al obrero social. Coautoria de Paolo Pozzi, Roberta Tommasini. 

Barcelona: Anagrama, 1980; 

2) Il comunismo e la guerra. Milano: Fetrinelli, 1980; 

3) La classe ouvriere contre l'etat. Paris: Galilee, 1978; 
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4) La forma stato: per la critica dell'economia politica della costituzions. 4ª ed. Milano: 

Feltrinelli, 1980; 

5) L'anomalie sauvage: puissance et pouvoir chez Spinoza. Paris: Univ. de France, 1982; 

6) Marx oltre Marx: quaderno di lavoro sui Grundrisse. 2ª ed. Milano: Feltrinelli, 1979. 

Nicos Poulantzas (1936 – 1979) 

Referências – BLCB 

1) Debate sobre o estado capitalista. Coautoria de Ralph Miliband. Porto: Afrontamento, 

1975; 

2) Les classes sociales dans le capitalisme aujourd'hui. Paris: Seuil, c1974; 

3) Nature des choses et droit: essai sur la dialectique du fait et de la valeur. Paris: 

Librairie generale de droit et de jurisprudence, 1965; 

4) O estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro, RJ: Graal, 1980; 

5) Poder politico y clases sociales en el estado capitalista. México, DF: Siglo Veintiuno, 

1970; 

6) Poulantzas: sociologia. Coautoria de Paulo Silveira. São Paulo, SP: Ática, 1984; 

7) Fascismo y dictadura: la tercera international frente al fascismo. Madrid: Siglo 

Veintiuno, c1971; 

8) Hegemonia y dominacion en el estado moderno. Cordoba: Pasado y Presente (México), 

c1969. 

Alain Badiou (1937 -) 

Referências – BLCB 

1) De l'ideologie. Coautoria de François Balmes. Paris: François Maspero, 1976; 

2) El (re) comienzo del materialismo dialectico . Coautoria de Louis Atlhusser, Antonio 

Gramsci. México, DF: Siglo Veintiuno, 1977; 

3) Le noyau rationnel de la dialectique hegelienne. Coautoria de Joel Bellassen, Louis 

Mossot. Paris: François Maspero, 1978; 

4) Theorie de la contradiction. Paris: François Maspero, 1975. 
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II.III) Marxismo & marxismos: os heterodoxos 

Herman Gorter (1864 - 1927) 

Referência – BLCB 

1) Reponse a Lenine: sur "La maladie infantile du communisme" (1920). Paris: Ouvriere, 

1920. 

Jan Waclav Makhaïski (1866 – 1926)  

Referência – BLCB 

1) Le Socialisme des intellectuels. [Paris]: Editions du Seuil, 1979.  

Alexandra Mikhaylovna Kollontai (1872 - 1952) 

Referência – BCOC 

1) L'Opposition Ouvriere. Paris: Editions du Seuil, 1974 

Referências – BLCB 

1) L'Opposition Ouvriere. Coautoria de Jean-Maurice Gelinet, Anne Valh. Paris: Editions 

du Seuil, 1974; 

2) Oposição operaria 1920-1921. São Paulo, SP: Global, 1980.  

Antonie Pannekoek (1873 - 1960) 

Referência – BCOC 

1) A luta operária. Coimbra: Centelha, 1977. 

Referências – BLCB 

1) Pannekoek et les conseils ouvries. Coautoria de Serge Bricianer. Paris: Et. et Doc. Int., 

1969; 

2) Les conseils ouvriers. Paris: Spartacus, 1975; 

3) Les conseils ouvriers: la tache, la lutte, la pensee. Paris: Spartacus, 1974; 

4) Los consejos obreros. Buenos Aires: Proyeccion, 1976. 

Rudolf Rocker (1873 - 1958) 

Referências – BCOC  

1) As ideias absolutistas no socialismo. São Paulo: Semente, 1981; 

2) Bolchevismo y anarquismo. Buenos Aires: Reconstruir, 1959. 
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Referências – BLCB 

1) En la borrasca: (anos de destierro). Coautoria de Diego Abad de Santillan. Puebla, Pue.: 

Cajica, 1967; 

2) Nacionalismo y cultura. 3. ed. Buenos Aires: Americalee, 1954; 

3) Revolucion y regresion: (1918-1951). Coautoria de Diego Abad de Santillan. Buenos 

Aires: Tupac, 1952.  

Ernst Bloch (1885 - 1977) 

Referências – BLCB 

1) Dialettica e speranza. Firenze: Vallecchi, 1967; 

2) El pensamiento de Hegel. Mexico, DF: Buenos Aires: Fondo de Cult. Económica, 1949; 

3) Tubinger Einleitung in die Philosophie. 5. Aufl. Frankfurt: Suhrkamp, 1967-1972. 2v;   

4) Widerstand und Friede Aufsatze zur Politik. Frankfurt: Suhrkamp, 1968. 

Karl Korsch (1886 - 1961) 

Referências – BLCB 

1) Karl Marx. Paris: Champ Libre, 1971; 

2) Marxisme et philosophie. Paris: Les Éditions de Minuit, 1968; 

3) Que es la socializacion? un programa de socialismo practico. Buenos Aires: Pasado y 

Presente (México), 1973; 

4) Sobre la teoria y la practica de los marxistas: seleccion y notas de Erich Gerlach y Jurgen 

Seifert; introduccion a la edicion castellana de Fernando Brocano y Juan Antonio P. 

Millan ; [tradujo Jose Maria Mauleon]; 

5) L'anti-kautsky ou La conception materialiste de l'histoire suivi de Crisi du marxisme et 

préface au Livre I du Capital. Paris: Cahmp Libre, 1973.  

Amadeo Bordiga (1889 - 1970) 

Referências – BLCB 

1) Drammi gialli e sinistri della moderna decadenza sociale. 1. ed. Milano: Iskra, 1978;  

2) Economia marxista ed economia contrarivoluzionaria. Milano: Iskra, 1976; 

3) I fattori di razza e nazione nella teoria marxista. [1. ed.]. Milano: Iskra, 1976. 

Paul Mattick (1904 - 1981)  

Referências – BLCB 

1) Comunistas de Conselhos. Coautoria de Roland Lewin, Rene Furth, A Gil. Coimbra: 

Centelha, 1976; 
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2) Critica de Marcuse: el hombre unidimensional en la sociedad de clases. Barcelona: 

Grijalbo, 1974; 

3) Integração capitalista e ruptura operaria: recolha de textos. Porto: A Regra do jogo, 

1977; 

4) Marx et Keynes: les limites de l'economie mixte. Paris: Gallimard, 1972; 

5) Rebeldes y renegados: la funcion de los intelectuales y la crisis del movimiento obrero. 

Barcelona: ICARIA, 1978. 

João Bernardo (1946 -) 

Referências – BCOC 

1) Capital, sindicatos, gestores. São Paulo, SP: Vertice, 1987; 

2) O Comecon e a crise mundial. Lisboa: Contra-a-Corrente, s.d; 

3) O inimigo oculto: ensaio sobre a luta de classes, manifesto antiecológico. Porto: 

Afrontamento, 1979; 

4) Economia dos conflitos sociais. São Paulo, SP: Cortez, 1991. 

Referências – BLCB 

1) Capital, sindicatos, gestores. São Paulo, SP: Vertice, 1987; 

2) Crise da economia soviética. Coimbra: Fora do texto, 1990; 

3) Dialéctica da prática e da ideologia. São Paulo, SP; Porto: Cortez: Afrontamento, 1991; 

4) Economia dos conflitos sociais. São Paulo, SP: Cortez, 1991.; 

5) Ensaio sobre a luta de classes. Edição dos demitidos do ABC, 1978; 

6) Marx crítico de Marx: livro primeiro. Coautoria de Karl Marx. Porto: Afrontamento, 

1977; 

7) O inimigo oculto: ensaio sobre a luta de classes, manifesto antiecológico. Porto: 

Afrontamento, 1979; 

8) Para uma teoria do modo de produção comunista. Porto: Afrontamento, 1975; 

9) Poder e dinheiro: do poder pessoal ao estado impessoal no regime senhorial, séculos V-

XV. Porto: Edições Afrontamento, 1995-1997. 2v. 

Lúcia Bruno (1953 -) 

Referência – BCOC 

1) O combate pela autonomia operária em Portugal. São Paulo, 1985. Dissertação de 

Mestrado – PUC/SP. 

Referência– BLCB 

1) O que é autonomia operaria. São Paulo, SP: Brasiliense, 1985. 
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II.IV) Sociologia compreensiva e do conhecimento 

Georg Simmel (1858 - 1918) 

Referências – BLCB  

1) Georg Simmel: sociologia. Coautoria de Evaristo de Moraes Filho. São Paulo, SP: Ática, 

1983; 

2) La tragedie de la culture et autres essais. Paris: Rivages, 1988; 

3) Philosophie de l'amour. Paris: Rivages, 1988; 

4) Philosophie de l'argent. Paris: Press University de France, 1987; 

5) Sociologia: estudios sobre las formas de socializacion. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 

1939. 

Werner Sombart (1863 - 1941) 

Referências – BCOC 

1) Die Juden und das Wirtschaftsleben. Leipzing, s.n, 1911; 

2) El apogeo del Capitalismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1946, v2. 

Referências – BLCB  

1) Le socialisme allemand: une theorie nouvelle de la societe. Paris: Payot, 1938; 

2) Lujo y capitalismo. 2. ed. Madrid: Revista de Occidente (Madrid), 1951.  

Max Weber (1864 - 1920) 

Referências – BCOC 

1) A Ética Protestante e o Espírito Capistalista. São Paulo: Pioneira, 1967; 

2) Der Stat um Charakter der Altergermanischen Sozial-verfassung. In Jahrbücher. 

Nationalökonomie um Statisk, 1904, v.83a; 

3) Der Streit um der Charakter der Altergermanischen Sozial-verfassung. In Jahrbücher. 

Nationalökonomie um Statisk, 1904, v.83b; 

4) Economía y sociedade. México: Fondo de Cultura Económica, 1944, v. IV; 

5) Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, s.d; 

6) Essai sur la Théorie de la Science. Paris: Plon, 1965; 

7) Gesammelte Politische Schriften. Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1958; 

8) Historia económica general. 2. ed. México, DF: Fondo de Cult. Económica, 1956; 

9) Il lavoro intellettuale come professione. Ed. Giulio Einaudi, 1948; 

10) L’Éthique Protestante et I’Esprit du Capitalisme. Paris: Plon, 1964; 
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11) Parliament and Government in Germany: econonomy and Society. New York: 

Bedminster Press, 1968, v.3; 

12) Politics as Vocation. In Gerth, H; Mills, W. From Marx Weber.London: Kegan Paul, 

1952; 

13) Sobre a universidade: o poder do Estado e a dignidade da profissão acadêmica. São 

Paulo: Cortez, 1989. Coleção Pensamento e Ação, v.1; 

14) Wirtschaft und Gesellschaft. Berlim: Kepenheuer e Witsch, 1964. 

Referências – BLCB 

1) A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo, SP: Pioneira, 1967; 

2) A questão agraria. Organização de José Graziano da Silva, Verena Stolcke. São Paulo, 

SP: Brasiliense, 1981; 

3) Ciência e política: duas vocações. São Paulo, SP: Cultrix, 1970; 

4) Economia y sociedad. México, DF: Fondo de Cult. Económica, 1944. 4v; 

5) Economie et societe. Paris: Plon, c1971; 

6) Ensayos de sociologia contemporanea. Coautoria de Hans Heinrich Gerth, C. Wright 

Mills. Barcelona: Martinez Roca, 1972; 

7) Ensayos sobre sociologia de la religion. Madrid: Taurus, 1984-1988. 3v; 

8) Escritos politicos. Coautoria de Jose Aricó. México, DF: Folios, 1982. 2v; 

9) Essais sur la theorie de la science. Paris: Plon, 1965.  

10) História agraria romana. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1994; 

11) Historia económica general. 2. ed. México, DF: Fondo de Cult. Económica, 1956; 

12) Il lavoro intellettuale come professione: due saggi. Torino: Giulio Einaudi, 1948; 

13) La bolsa: introduccion al sistema bursatil. 3. ed. Barcelona: Ariel, 1988; 

14) L'ethique protestante et l'esprit du capitalisme: suivi d'un autre essai. Paris: Plon, 1969; 

15) Max Weber: sociologia. Coautoria de Gabriel Cohn. São Paulo, SP: Ática, 1979; 

16) Metodo e ricerca nella grande industria. Milano: Franco Angeli, 1983; 

17) Metodologia das ciências sociais. São Paulo, SP; Campinas, SP: Cortez: Editora da 

Unicamp, 1992. 2v; 

18) Parlamento e governo na Alemanha reordenada: crítica política da burocracia e da 

natureza dos partidos. Petrópolis: Vozes, 1993; 

19) Scritti politici. Catania: Niccolo Giannotta, 1970; 

20) Sobre la teoria de las ciencias sociales. Barcelona: Península, 1971; 

21) Storia agraria romana: dal punto di vista del diritto publico e privado. Milano: Il 

Saggiatore, 1967; 

22) Storia economica e sociale dell’antichita: I rapporti agrari. Roma (Itália): Riuniti, 1981. 
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Alfred Schutz (1899 – 1959) 

Referência – BLCB  

1) Fenomenologia del mundo social: introduccion a la sociologia comprensiva. Buenos 

Aires: Paidós, 1972.  

Karl Mannhein (1893 - 1947) 

Referências – BCOC 

1) Ideologia e utopia. Porto Alegre: Globo, 1950; 

2) Ideologie und Utopie. Frankfurt: G. Schulte-Bulmke, 1952; 

3) Libertad y planificación. México: s,n. 1946. 

Referências – BLCB  

1) Ensayos de sociologia de la cultura. Coautoria de Ernest Manheim, Paul Kecskemeti. 

Madrid: Aguilar, 1957; 

2) Ensayos sobre sociologia y psicologia social. Coautoria de Paul Kecskemeti. México, 

DF: Fondo de Cult. Económica, 1963; 

3) Ideologia e utopia: introdução a sociologia do conhecimento. Porto Alegre, RS: Globo, 

1950; 

4) Karl Mannheim: sociologia. Coautoria de Marialice M. Foracchi. São Paulo, SP: Ática, 

1982; 

5) Libertad y planificacion social. 2. ed. México, DF: Fondo de Cult. Económica, 1946; 

6) Libertad, poder y planificacion democratica. México, DF: Fondo de Cult. Económica, 

1953; 

7) O homem e a sociedade: estudos sobre a estrutura social moderna. Rio de Janeiro, RJ: 

Zahar, 1962. 
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II. V) Administração 

Henri de Saint-Simon (1760 - 1825) 

Referências – BCOC 

1) Textes Choisis. Paris: Sociales, s.d; 

2) L’Organizateur. In Oeuvres de Saint-Simon et Efantin, 1891a, v20; 

3) Oeuvres de Saint-Simon et Efantin, 1891b, v19; 

4) Producter. Oeuvres de Saint-Simon et Efantin, 1891c, v19. 

Referência – BLCB   

1) Catecismo politico de los industriales. 2. ed. Buenos Aires: Aguilar, 1964. 

Jules Henri Fayol (1841 - 1925) 

Referência – BCOC 

1) Administração industrial e geral. São Paulo: Atlas, 1965. 

Referências – BLCB  

1) Administração industrial e geral: previsão, organização, comando, coordenação, 

controle. 8. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1970.  

Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915) 

Referência – BCOC 

1) Princípios de administração cientifica. 7. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1985, 1971. 

Referência – BLCB 

1) Princípios de administração cientifica. 7. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1985, 1971. 

Walther Rathenau (1867 - 1922)  

Referências – BCOC 

1) Die Kommenden Dingen. Berlim, 1918; 

2) Von Kommenden. Berlim, 1917; 

3) An Deutschands Jungend. Werke: s. 1: s.n., 1918a; 

4) Die Neue Wirtschaft. s.1: s.n, 1918b; 

5) Gesammelte Schriften. s. 1: s.n, 1918c; 

6) Der Kaiser, Nach der Flut e Kritik der Dreifachen Revolution. s.1: s.n, 1919a; 

7) Der Neue Staat. s.1: s.n., 1919b; 

8) Gedachtnisred fur Emil Rathenau. Berlim: S. Ficher Verlag, 1925a; 
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9) Gesammelte Werke. Berlim: S. Ficher Verlag, 1925b; 

10) Briefe, Carl Ressner.Dresden: s.n., 1926. 

Referência – BLCB  

1) Le kaiser: quelques meditations. Bale: Les Editions du Rhin, s.d. 

Elton Mayo (1880–1949) 

Referência – BCOC 

1) Democracy and Freedom, na Essay in Social Logic. Australy, 1919. 

Referências – BLCB   

1) Problemas humanos de una civilizacion industrial. 2. ed. Buenos Aires: Nueva Vision, 

1972; 

2) Problemas sociales de una civilizacion industrial. Buenos Aires: Ediciones Nueva 

Vision, 1977. 

Adolf Berle (1895 - 1971) 

Referências – BCOC 

1) Modern Corporation and private property. s.n, 1932; 

2) The Corporation in the Modern Society. New York, 1945; 

3) Corporação moderna e propriedade privada. s.n, 1934. 

Referências – BLCB  

1) O mundo entre Ocidente e Oriente: introdução ao estudo das relações internacionais. 

Rio de Janeiro, RJ: Fundo de Cultura, 1958. 

Peter Drucker (1909 - 2005) 

Referências – BCOC 

1) Concept of Corporation. New York, 1946; 

2) The New Society. New York: Harper, 1950; 

3) Landmarks of tomorrow. New York, 1959; 

4) O conceito de corporação. Fundo de Cultura, 1962. 

Referências – BLCB  

1) A guerra e a sociedade industrial. Rio de Janeiro, RJ: Pan-Americana, 1944; 

2) Administração lucrativa. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 1968; 
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3) Tecnologia, gerencia e sociedade: as transformações da empresa na sociedade 

tecnológica. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1973.  

Alberto Guerreiro Ramos (1915 - 1982) 

Referências – BCOC 

1) Sociologia industrial: formação e tendências atuais.Rio de Janeiro: Mendes Jr., 1953; 

2) Sociologia industrial. Rio de Janeiro, s.n., 1952; 

3) Administração e Estratégia do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio 

Vargas, 1960. 

Referências – BLCB   

1) Introdução critica a sociologia brasileira. Rio de Janeiro, RJ: Sindicato Nacional dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior, 1957; 

2) O problema nacional brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Saga, 1960; 

3) Uma introdução ao histórico da organização racional do trabalho: (ensaio de sociologia 

do conhecimento). Rio de Janeiro, RJ: Departamento de Imprensa Nacional, 1950. 
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III. Filosofia 

Pelo mapeamento das fontes realizado até então, torna-se compreensível afirmar 

que Tragtenberg não era discípulo dessa ou daquela escola de pensamento. Parafraseando 

Bottomore e Rubel (1964, p.14), embora reconheça-se vestígios de muitas fontes na obra 

de Tragtenberg, e seus vários flertes com o estilo weberiano e marxista, por exemplo, no 

modo de estruturar seu plano de análise, ele criou sua própria forma e estilo para expor 

sua teoria social. Do marxismo refutou a ortodoxia, o dogmatismo69; de Weber 

desconstruiu uma percepção equivocada, porque preconceituosa, de quem passa pela sua 

obra sai de direita.70 Do mesmo modo procedeu com os teóricos das grandes corporações, 

cuja abordagem os insere no contexto da histórica econômica, de onde depois extrai o 

caráter político do local de trabalho. Pois, conforme tem demonstrado a historiografia das 

fontes de influência e inspiração verificáveis de Tragtenberg, torna evidente que, quando 

ele estudava um assunto, de modo a colher as informações para seu propósito, todas as 

referências a respeito – livros, periódicos, documentos, tese, pesquisas etc. -, disponíveis 

para consulta lhe interessavam.  

Nesse sentido, se explica sua cultura humanista densa e múltipla, assentada nas 

mais variadas fontes de conhecimento, entre elas a de base filosófica. E, na tentativa de 

elucidar tal afirmação, basta citar alguns nomes, identificados em O Homem, primeiro 

capítulo de O Capitalismo no século XX, como Platão, Santo Agostinho, Bossuet, Hegel, 

Marx, Kant, Nietzsche, Kierkegaard, Husserl, além dos clássicos da literatura, como 

Dostoiévski, Proust, Kafka; nesse Capítulo, eles constituem pontos de referência no 

estudo que Tragtenberg procede da história das ideias e da interpretação filosófica acerca 

da existência humana; no final do capítulo, formula a grande síntese que concebe o 

homem como um fim em si, a qual vai nortear toda sua obra e vida (TRAGTENBERG, 

2009).  

No campo da filosofia política, há todo o fluxo de uma vasta literatura dos 

contratualistas aos teóricos do Estado – Hobbes, Locke, Rousseau -, na atmosfera 

intelectual de Tragtenberg; e, particularmente, nota-se vestígios de influência confessa 

em seus escritos da presença de Maquiavel, autor de quem persegue os ensinamentos do 

 
69 A respeito, foram consultados Introdução a Marxismo heterodoxo (TRAGTENBERG, 2011b, pp. 213-

214); “Uma leitura libertária de Marx” (TRAGTENBERG, 2011b, pp. 215-220); Marx/Bakunin 

(TRAGTENBERG, 2011b, pp. 221-244) 
70 É possível remover esse equívoco de interpretação mediante a leitura de “O pensamento de Max Weber” 

(TRAGTENBERG, 2011b, pp.451-472). 
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realismo político, nos termos de Reale e Antiseri (2004), na medida em que Tragtenberg 

aborda a política como expressão de interesses materiais e práticos, procedendo uma 

análise na qual evidenciar e expor conflitos, segundo posição do pensador florentino, 

consiste na melhor maneira para compreender e enfrentar as tensões políticas e as 

contradições sociais.71 Nesta seção, as fontes estão bibliografadas a partir de três 

categorias: filosofia moderna; filosofia contemporânea; e filosofia política.  

III.I) Filosofia Moderna 

Francis Bacon (1561 - 1626) 

Referência – BLCB 

1) La nueva atlantida. Buenos Aires: Aguilar, 1964. 

René Descartes (1596 - 1650) 

Referências – BLCB 

1) Discours de la methode. Coautoria de Etienne Gilson. Paris: Vrin, 1947; 

2) Discurso do método. Brasília, DF; São Paulo, SP: Editora da UnB: Ática, 1989; 

3) Discurso do método: e tratado das paixões da alma. 3. ed. Lisboa: Sá da Costa, 1956; 

4) Obras escogidas. 2. ed. Buenos Aires: Charcas, 1980. 

Jacques-Bénigne Bossuet (1627 - 1704) 

Referência – BCOC 

1) Réflexions sur um écrit de M.Claude. s.n., s.d. 

III. II) Filosofia Contemporânea  

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 - 1900) 

Referências – BLCB 

1) Além do bem e do mal: preludio a uma filosofia do futuro. São Paulo, SP: Companhia 

das Letras, 1993; 

2) Civilização e decadência: e outros textos. Porto: Editorial Inova, s.d.; 

 
71 Exemplo concreto a respeito, são os textos de Tragtenberg sobre a Maquiavel, como “O conflito social, 

Maquiavel revisitado” (TRAGTENBERG, 2009, pp. 114-130); “Montoro visita Maquiavel” 

(TRAGTENBERG, 2009, pp. 252-255); “Maquiavel no ABC” (TRAGTENBERG, 2011a, pp.181-184), 

este último trata-se de uma entrevista imaginária com o pensador florentino. 
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3) Obras incompletas. Seleção de Gérard Lebrun. 3. ed. São Paulo, SP: Abril, 1983. 

Henri Bergson (1859 - 1941) 

Referências – BLCB 

1) Essai sur les donnees immediates de la conscience. 68e ed. Paris: Presses Universitaires 

de France, 1948. VIII; 

2) La pensee et le mouvant: essais et conferences. 27e ed. Paris: Univ. de France, 1950; 

3) Les deux sources de la morale et de la religion . 64e ed. Paris: Universitaires de France, 

1951; 

4) L'evolution creatrice. 62e. éd. Paris: Presses Universitaires de France, 1946. 

Martin Heidegger (1889 - 1976) 

Referências – BLCB 

1) Ecrits politiques: 1933-1996. Coautoria de François Fedier. [Paris]: Gallimard, 1995; 

2) Ser e tempo. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1996.  

Martial Gueroult (1891 - 1976) 

Referência – BLCB 

1) Descartes: selon l'ordre des raisons. Paris: Montaigne, 1994, 1968. 

João Cruz Costa (1904 - 1978) 

Referências – BLCB 

1) Contribuição a história das ideias no Brasil. Rio de Janeiro, RJ: José Olympio, 1956; 

2) Pequena história da República. 3. ed. São Paulo, SP: Brasiliense, 1989.  

Gilles Deleuze (1925 - 1995) 

Referências – BLCB 

1) El antiedipo: capitalismo y esquizofrenia. Coautoria de Felix Guattari. 2. ed. Barcelona: 

Barral, 1974; 

2) Instincts & institutions. Paris: Hachette, 1953; 

3) Para ler Kant. Rio de Janeiro, RJ: Francisco Alves, 1976; 

Presentation de Sacher-Masoch. Paris: Les Éditions de Minuit, 1967.  
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Michel Foucault (1926 - 1984) 

Referências – BLCB 

1) A ordem do discurso: aula inaugural no College de France, pronunciada em 2 de 

dezembro de 1970; 

2) As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Lisboa: Portugália, 

1966; 

3) Enfermed mental y personalidad. Buenos Aires: Paidós, 1961; 

4) História da loucura na idade clássica. São Paulo, SP: Perspectiva, 1978. Viii; 

5) História da sexualidade. Rio de Janeiro, RJ: Graal, 1985-99. 3v; 

6) Microfisica del poder. Madrid: La Piqueta, 1978; 

7) Naissance de la clinique: une archeologie du regard medical. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1963. xv; 

8) O pensamento do exterior. São Paulo, SP: Princípio, 1990; 

9) Surveiller et punir: naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975; 

10) Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1977. 

Gérard Lebrun (1930 - 1999) 

Referências – BLCB 

1) Kant e o fim da metafisica. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1993; 

2) La patience du concept: essai sur le discours hegelien. Paris: Gallimard, 1972; 

3) O avesso da dialética: Hegel a luz de Nietzsche. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 

1988; 

4) O que é poder. 3. ed. São Paulo, SP: Brasiliense, 1981.  

III.III) Filosofia política 

Platão (348/347 a.C.) 

Referências – BLCB 

1) A república. 4ª. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983; 

2) A república: livro VII. Brasília, DF; São Paulo, SP: Editora da UnB: Ática, 1989; 

3) Cartas. Lisboa: Estampa, 1971; 

4) Cratilo: dialogo sobre a justeza dos nomes. Lisboa: Sá da Costa, 1963; 

5) Lettere. Coautoria de Antonio Maddalena. Bari: G. Laterza, 1948; 

6) O político. [Lisboa]: Presença, 1971. 
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Aristóteles (384/322a.C.) 

Referências – BLCB 

1) Política. Brasília, DF: Editora da UnB, 1985; 

2) Politique d'Aristote. Coautoria de Marcel Prelot. Paris: Presses Universitaires de France, 

1950. 

Nicolau Maquiavel (1469 - 1527) 

Referências – BCOC 

1) Discurso sobre as décadas da história romana de Tito Lívio. s.n., s. d.; 

2) O príncipe. s.n., s. d.; 

3) Obras políticas. Buenos Aires: Poseidon, s.d. 

Referências – BLCB 

1) A arte da guerra: A vida de Castruccio Castracani. Belfagor, o arquidiabo. Brasília, 

DF: Editora da UnB, 1980; 

2) Comentários sobre a primeira década de Tito Livio: "discorsi". 2. ed. rev. Brasília, DF: 

Editora da UnB, 1979; 

3) Epistolario, 1512-1527. México, DF: Fondo de Cult. Económica, 1990; 

4) Escritos políticos. São Paulo, SP: Athena, 1940. 134; 

5) História de Florença. São Paulo, SP: Musa, 1994; 

6) Il principe e a altri scritti. 4. ed. Bari: Laterza, 1966; 

7) Il principe. Roma (Itália); Milano: Littorio: Italia, 1930; 

8) Le politique. Coautoria de Marie Claire Lepape. Paris: Presses Universitaires de France, 

1968; 

9) Le prince. Paris: Pocket, 1990; 

10) Maquiavel por ele mesmo. Coautoria de Edmond Barincou. Brasília, DF: Editora da 

UnB, 1991; 

11) O príncipe. Brasília, DF: Editora da UnB, 1979; 

12) O príncipe. Tradução de Roberto Grassi. Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 

1969; 

13) Obras historicas de Nicolas Maquiavelo. Coautoria de Luis Navarro. Buenos Aires: 

Poseidon, 1943; 

14) Toutes les lettres, officielles et familieres, celles de ses Seigneurs, de ses amis et des 

siens. Coautoria de Edmond Barincou. Paris: Gallimard, 1955; 

15) Tutte le opere. Coautoria de Francesco Flora, Carlo Cordie. 2. ed. Verona: Arnoldo 

Mondadori, 1968. 2v. 
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Thomas Hobbes (1588 - 1679)  

Referências – BLCB 

1) De Cive: elementos filosóficos a respeito do cidadão. Petrópolis: Vozes, 1993; 

2) Leviatã, ou Matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. São Paulo, SP: 

Abril, 1974; 

3) Leviatan: o la materia, forma y poder de una republica, eclesiastica y civil. México, 

DF: Fondo de Cult. Económica, 1940. 

John Locke (1632 - 1704)  

Referências – BLCB 

1) Ensayo sobre el gobierno civil. Coautoria de Jose Carner. México, DF: Fondo de Cult. 

Económica, [1941]. 2 p., l., [vii]-xx, 170, [2], 25 cm. 

2) Segundo tratado sobre o governo civil - e outros escritos: ensaio sobre a origem, os 

limites e os fins verdadeiros do governo civil. Petrópolis: Vozes, 1994. 

Baruch Espinosa (1632 - 1677) 

Referências – BLCB 

1) Ethique demonstree: suivant l'odre geometrique et divisee en cinq parties. Paris: 

Garnier, 1953; 

2) Ética. Lisboa: Relógio D'Água, 1992; 

3) Oeuvres. Coautoria de Charles Appuhn. Paris: G. Freres, 1904; 

4) Tratado teológico-político. Buenos Aires: Lautaro, 1946.  

Charles-Louis de Secondat, Montesquieu (1689 - 1755) 

Referências – BLCB 

1) Cartas persas. Coautoria de Renato Janine Ribeiro. São Paulo, SP: Ed. Pauliceia, 1991; 

2) De l'esprit des lois. Coautoria de Jacques Robert. Paris: Seghers, 1972; 

3) O espirito das leis. 2. ed. Brasília, DF: UnB, 1995. 

Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) 

Referência – BCOC 

1) Du contrat social. Paris: Aubier-Montaigne, 1943. 

Referências – BLCB 

1) Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Coautoria 

de Jean-François Braunstein. Brasília, DF; São Paulo, SP: UnB: Ática, 1989; 
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2) Du contrat social. Paris: Aubier-Montaigne, 1943; 

3) J.-J. Rousseau ou l'Impossible unite. Coautoria de Claire Salomon-Bayet. Paris: 

Seghers, 1968; 

4) Obras. Rio de Janeiro, RJ: Globo, 1958; 

5) Projeto para a educação do senhor de Sainte-Marie. Ed. bilingue. Porto Alegre, RS: 

Paraula, 1994. 

Walter Benjamin (1892 - 1940) 

Referências – BLCB 

1) Correspondência. Coautoria de Gershom Gerhard Scholem. São Paulo, SP: Perspectiva, 

1993. 367; 

2) Magia, técnica, arte e política: ensaio sobre literatura e história da cultura. 3ª ed. São 

Paulo, SP: Brasiliense, 1987. 

Max Horkheimer (1895 - 1973) 

Referências – BLCB 

1) Critica de la razon instrumental. Buenos Aires: Sur, 1969. 195p. (Estudios alemanes). 

2) Dialectica del iluminismo. Coautoria de Theodor W. Adorno. Buenos Aires: Sur, 

c1969; 

3) Les debuts de la philosophie bourgeoise de l'histoire, suivi de Hegel et le probleme de 

la metaphysique. Paris: Payot, 1974; 

4) Max Horkheimer = apuntes 1950-1969. Caracas: Monte Avila, 1976; 

5) Rivoluzione o liberta? conversazione con Otmar Hersche. Milano: Rusconi, 1972; 

6) Sobre el concepto del hombre y otros ensayos. Buenos Aires: Sur, c1970; 

7) Sociologica. Coautoria de Theodor W. Adorno. Madrid: Taurus Ediciones, 1966; 

8) Teoria crítica: uma documentação. Tradução de Hilde Cohn. São Paulo, SP: 

Perspectiva: Edusp, 1990. 

Herbert Marcuse (1898 - 1979) 

Referências – BCOC 

1) Sobre Max Weber. ECO: Revista de la Cultura de Occidente, Bogotá, v.17, jum. 1968. 

Referências – BLCB 

1) A ideologia da sociedade industrial. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 1979; 

2) Cultura e sociedade. São Paulo, SP: Paz e Terra, 1997; 

3) Discusion con los marxistas. Buenos Aires: Proceso, 1970; 
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4) El fin de la utopia. México, DF: Siglo Veintiuno, 1969; 

5) L'homme unidimensionnel: essai sur l'ideologie de la societe industrielle avancee. 

Paris: Les Éditions de Minuit, 1970; 

6) Progresso social e liberdade. Porto: Dinalivro, 1974; 

7) Raison et revolution: Hegel et la naissance de la theorie sociale. Paris: Les Éditions de 

Minuit, c1968. 

Norberto Bobbio (1909 - 2004) 

Referências – BLCB 

1) A teoria das formas de governo. 3. ed. Brasília, DF: Editora da UnB, 1980; 

2) Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política. São Paulo, SP: 

UNESP, 1995; 

3) Estudos sobre Hegel: direito, sociedade civil, estado. São Paulo, SP: Editora UNESP: 

Brasiliense, 1989; 

4) Locke e o direito natural. Brasília, DF: UnB, 1997; 

5) O conceito de sociedade civil. Rio de Janeiro, RJ: Edições Graal, 1982; 

6) O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro, RJ: Paz e 

Terra, 1986; 

7) Sociedade e Estado na filosofia política moderna. Coautoria de Michelangelo Bovero. 

São Paulo, SP: Brasiliense, 1986; 

8) Thomas Hobbes. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 1991. 

Cornelius Castoriadis (1922 - 1997) 

Referência – BCOC 

1) As encruzilhadas do labirinto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

Referências – BLCB 

1) Capitalismo moderno y revolucion. Paris: Ruedo Ibérico, 1970;  

2) Da ecologia a autonomia. Coautoria de Daniel Cohn-Bendit. São Paulo, SP: 

Brasiliense, 1981; 

3) Diante da guerra. São Paulo, SP: Brasiliense, 1982; 

4) La societe bureaucratique. Paris: Union Générale d'Éditions, 1973-79. 2v; 

5) La societe française. Paris: Union Générale d'Éditions, 1979; 

6) Le contenu du socialisme. Paris: Union Générale d'Éditions, 1979; 

7) L'institution imaginaire de la societe. Paris: Seuil, 1975; 

8) Socialismo ou barbárie: o conteúdo do socialismo. São Paulo, SP: Brasiliense, 1983. 
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Claude Lefort (1924 - 2010) 

Referências – BLCB 

1) A invenção democrática: os limites da dominação totalitária. São Paulo, SP: 

Brasiliense, 1983; 

2) As formas da história: ensaios de antropologia política. São Paulo, SP: Brasiliense, 

1979; 

3) Elements d'une critique de la bureaucratie. Genève: Droz, 1971; 

4) Essais sur le politique (XIXe-XXe siecles). Paris: Editions du Seuil, 1986; 

5) Le travail de l’oeuvre: Machiavel. Paris: Gallimard, 1972; 

6) Que es la burocracia? y otros ensayos. s.i: Ruedo Iberico, 1970; 

7) Un hombre que sobra: reflexiones sobre El Archipielago Gulag. Barcelona: Turquets, 

1980. 

Jürgen Habermas (1929 -) 

Referências – BLCB 

1) Agire comunicativo e logica delle scienze sociali. Bologna: Societa editrice Il Mulino, 

c1980. 360; 

2) Conoscenza e interesse. Bari: Laterza, 1970; 

3) La reconstruccion del materialismo historico. Madrid: Taurus, c1981; 

4) Lavoro e interazione: con un saggio di Maria Grazia Meriggi su Habermas, il 

movimento studentesco e la classe operaia. Coautoria de Maria Grazia Meriggi. 

Milano: Feltrinelli, c1975; 

5) Logica delle scienze sociali. Bologna: Societa editrice Il Mulino, c1970; 

6) Problemas de legitimacion en el capitalismo tardio. Buenos Aires: Amorrortu, c1973; 

7) Profils philosophiques et politiques. Paris: Gallimard, 1987, 1974; 

8) Respuestas a Marcuse: aportaciones de A. Schmidt, W. F. Haug, C. Offe, J.Bergmann, 

H. Berndt, R. Reiche y P. Breines. Barcelona: Anagrama, c1969; 

9) Storia e critica dell' opinione publica. Bari: Laterza, 1971; 

10) Technik und wissenschaft als ideologie. Frankfurt: Suhrkamp, c1968; 

11) Teoria de la accion comunicativa. Madrid: Taurus, 1987. 2v; 

12) Teoria de la accion comunicativa: complementos y estudios previos. Madrid: Cátedra, 

c1989; 

13) Teoria dell'agire comunicativo. Bologna: Il Mulino, 1986. 2v; 

14) Teoria e prassi nella societa tecnológica. 2. ed. Bari: Laterza, 1971; 

15) Theorie et pratique. Paris: Payot, 1975. 2v; 

16) Zur logik der Soziawissenschaften: Materialien. Frankfurt: Suhrkamp, 1971; 
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17) Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus. 2. Aufl. Frankfurt: Suhrkamp, 

1976. 

Robert Linhart (1944 -) 

Referências – BLCB 

1) Greve na fábrica. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1978; 

2) Lenine, les paysans, Taylor: essai d'analyse materaliste historique de la naissance du 

systeme productif sovietique. Paris: Seuil, 1976; 

3) O açúcar e a fome: pesquisa nas regiões açucareiras do Nordeste brasileiro. Rio de 

Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1981. 

Depois de apresentar este inventário bibliográfico, porque necessário para 

mapeamento e caça às influências de Tragtenberg, as possibilidades de entendimento do 

que é o Pentimento estão ampliadas. Ao Terceiro Capítulo.  
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Capítulo 3 — Coluna No Batente: considerações acerca de 

uma anatomia da exploração do trabalho  

 

A filosofia preparou, começou, favoreceu a 

Revolução, é isso incontestável, mas os escritos 

não bastam, são precisas ações. 

Jean-Paul Marat (1743 - 1793), revolucionário francês72 

A libertação dos trabalhadores tem que ser obra dos próprios trabalhadores73 e 

a questão de conhecer verdadeiramente quem se pretende combater conjugadas 

constituem, pois, os verdadeiros enunciados que se encontram na coluna “No Batente”. 

Em formato artigo de jornal semanal, veiculado numa imprensa tida como popular, são 

estes enunciados os tecidos da exposição de Tragtenberg, bem como sua cadeia de 

raciocínio e método de análise de conjuntura para desenvolver e expor as diferentes 

modalidades de exploração econômica e de dominação política impostas pelos 

capitalistas. Originalmente publicada no extinto jornal Notícias Populares - NP, jornal 

pertencente à editoria do grupo Folha de São Paulo, muito lido pela classe operária e pelo 

restante de trabalhadores, a coluna estreia em junho de 1981 e, segundo Vieira (2011), 

publicada “entre 1981 a 1989, com frequência variada: num crescendo, dos anos iniciais 

até 1986”.   

Após ela fora reunida no livro Autonomia Operária de 2011, cuja edição reúne 

duzentos e setenta textos publicados a maioria na imprensa, na sua quase totalidade 

duzentos e quarenta deles da coluna “No Batente”. Dada a riqueza abundante de assuntos 

abordados na coluna, o livro foi dividido em dez partes74, no que aqui se voltou certa 

atenção para alguns dos artigos da parte “VII – Transferência de tecnologia e 

automação”75, em razão não só da atualidade do autor atento as transformações operadas 

 
72  Citado em Passa Palavra https://passapalavra.info/2018/04/119599/   
73 Segundo Tragtenberg (2008, p.10), definição formulada pelos “fundadores da Associação Internacional 

dos Trabalhadores (AIT)”, e enunciada no contexto da Primeira Internacional (1864).  
74 As dez partes estão assim divididas: i) “No Batente; ii) Autonomia operária; iii) Ditadura militar, Nova 

República e os trabalhadores; iv) Vida de trabalhadores e de trabalhadoras; v) Trabalhadores e trabalhadoras 

rurais; vi) Contribuição sindical e pelegos; vii) Transferência de tecnologia e automação; viii) Desemprego; 

ix) Salário; e x) Índios.  
75 Esta parte é composta por dez artigos, a saber: i) “Transferência de tecnologia – 1”; ii) “Transferência de 

tecnologia – 2”; iii) “Da ‘fechadura’ à ‘abertura’”; iv) “Ainda sobre círculos de controle de qualidade”; 

Robôs beneficiam empresas”; v) “Desemprego e automação”; vi) “Como os sindicatos enfrentam a 

automação – 1”; vii) “Como os sindicatos enfrentam a automação – 2”; viii) “Como os sindicatos enfrentam 

a automação – 3”; ix) “O stress dos empregados em centros de processamento”; x) “Digitadores ficam na 

pior sem direito algum”. 
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no sistema de exploração, mas pelo desafio que o tema coloca para a organização dos 

trabalhadores, notadamente quando Tragtenberg (2011. p.354) faz abordagem da questão 

dos círculos de controle de qualidade (CCQs), implementados no Japão nos anos 1980 e 

depois estendidos para os demais países, que, “a pretexto da melhoria da qualidade, 

através de controle da produção, controlam o trabalhador, criando um clima na empresa 

de pretensa ‘harmonia’ cuja função maior é desmobilizar o peão, impedindo a ação do 

sindicato e da comissão de fábrica em sua defesa”. 

Por meio da coluna sindical, Tragtenberg não só buscou uma forma de debate e 

análise dos problemas sociais concretos da vida e do trabalho. Mas orientou uma 

militância anticapitalista no sentido de mostrar ao trabalhador a necessidade da auto-

organização das lutas, revelando pela forma mais combativa, sem concessões e não menos 

incisiva, que a autêntica luta dos trabalhadores deve por eles ser gerida. No caso, a coluna 

foi uma maneira tanto quanto possível de se comunicar com o maior número de 

trabalhadores, pois, Tragtenberg raciocinou: para cada uma edição da Folha de S. Paulo 

que entrava na fábrica, entravam dez Notícias Populares. Em seu Memorial, apresentado 

no concurso para professor livre-docente na Faculdade de Educação da Unicamp, na 

passagem em que relata sua participação no debate público, Tragtenberg (1998) escreveu 

a respeito da coluna:  

Nos artigos publicados na grande imprensa, cabe destacar aqueles inseridos no jornal 

Notícias Populares, onde durante 7 anos mantive uma coluna sindical denominada 

“No Batente”. Essa coluna traduzia, duas vezes por semana, o que ocorria no interior 

das empresas, na política sindical e na política no geral. Por interferência de grupos 

de pressão empresariais e político, ela deixou de ser publicada (pp.18-9).  

Os artigos da coluna possuíam uma espécie de olho no olho com os trabalhadores, 

tanto com os da cidade quanto com os do campo76, e com o sindicalismo mais combativo; 

neles, procedia um diálogo para discutir, compreender e enfrentar os problemas que as 

relações sociais de trabalho colocam no quotidiano dos trabalhadores, tomando a análise 

do local de trabalho, dos escritórios, das fábricas como ponto de partida para mostrar os 

conflitos e as contradições, as formas de desigualdade e de exploração que estão embaixo 

da aparência quer desses ambientes, quer da teia de convenções sociais que moldam o 

conjunto da sociedade. Tragtenberg partia do pressuposto básico da luta política 

 
76 A Parte V, de Autonomia Operária, pp. 245 – 264, é dedicada a situação da classe trabalhadora no campo. 
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anticapitalista, segundo o qual quanto mais os trabalhadores conhecessem o 

funcionamento da sociedade, compreendessem a sua inserção no mundo do trabalho, 

como que se alinhado por Pannekoek (1947, p.4) “menos dificuldades, decepções e 

contratempos encontrarão nessa luta”.  

Desse modo, e porque o trabalhador passa a maior parte do seu tempo no local de 

trabalho, a empresa se constitui em campo de luta aberto, portanto, a ser explorado, pela 

prática de auto-organização como forma de resistência da classe para travar o combate 

frontal e ativo contra o poder do capital que, recorrendo ao aparelho administrativo 

representado por chefes, gerentes, seguranças, gestores, busca assegurar a defesa e a 

conservação das hierarquias capitalistas. Isto significa, dito de outra forma, que o 

trabalhador, sujeito à disciplina da empresa, é enquadrado e subjugado, ora pelos 

mecanismos mais repressivos de gestão da força de trabalho, onde as formas de 

reivindicação são aniquiladas, ora pelo sistema de controle mais democráticos, com novas 

modalidades de controle e vigilância, com política de concessões econômicas e sociais 

aos trabalhadores77  

A coluna, de um lado, reforça o engajamento do intelectual no sentido da ação 

política; visto de outro lado, ela se revela como notável expoente de um tipo de imprensa 

proletária78, passando da análise de conjuntura social, política e econômica ao fomento 

da auto-organização da luta pelos trabalhadores, razão pela qual investiga as tensões 

históricas dadas pelas condições de trabalho e de vida dos trabalhadores e a perspectiva 

de luta contida nessas condições. Nesse plano, toma como alvo a teia de contradições do 

capitalismo ao amontoado de ambiguidades do movimento operário como algo a ser 

decifrado, compreendido tanto quanto combatido de outro lado.   

 
77 A depender do local de trabalho, se numa empresa onde impera os mecanismos da mais valia relativa, 

nos termos marxistas, os gestores podem obter controle extraordinário sobre seus funcionários, dispensando 

as práticas repressivas, o que tende a tornar o ambiente de trabalho mais eficiente, agradável, seguro e mais 

democrático (THE ECONOMIST, 2018).  https://www.economist.com/weeklyedition/2018-03-31. 

Para a descrição do enquadramento da força de trabalho pelos capitalistas, seguem-se os passos de Bernardo 

(1991), Linhart (1980), Marx (1994), Tragtenberg (2012).  
78 Sobre a imprensa proletária, consultou-se a coletânea de artigos do jornal Combate, editado em 

Portugal no período de junho de 1974 a fevereiro de 1978. Disponível aqui 

https://www.marxists.org/portugues/tematica/jornais/combate/  

Duas pesquisas oferecem interessante quadro de análise sobre o jornal Combate; a de BRUNO, Lucia. O 

combate pela autonomia operária em Portugal. São Paulo, 1985. Dissertação de Mestrado – PUC/SP; e 

A de MENDES, Danúbia. Jornal Combate: a revolução portuguesa a partir das 165 lutas autônomas dos 

trabalhadores. In TIRIBA, Lia; FARIA, Maurício; NOVAES, Henrique. (Orgs.). Cenários da autogestão 

em Portugal: o processo revolucionário em curso (1974-1975). Uberlândia: Navegando Publicações, 2018. 

https://www.economist.com/weeklyedition/2018-03-31
https://www.marxists.org/portugues/tematica/jornais/combate/
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No canal que estabelece com os trabalhadores, onde lhes dá a voz sem ser seu 

porta voz, portanto, sem nenhuma pretensão de falar em seu nome, o conhecimento e a 

compreensão do funcionamento da sociedade, em particular das relações sociais de 

trabalho e de produção, se dão pela observação dos acontecimentos concretos e pela 

prática cotidiana, levando em consideração o modo de vida dos trabalhadores, tipo de 

abordagem bem distante dos programas dos tradicionais partidos de esquerda ou daquelas 

agremiações que costumam falar em nome do trabalhador.79  

Neste contexto, mostra-se significativo recorrer ao texto de estreia, que leva o 

nome da coluna, de modo que ele não poderia esclarecer melhor o propósito de 

Tragtenberg (2011) com a coluna, sua opção pelos trabalhadores – sem complacência e 

sem nenhuma concessão demagógica –, sua ênfase com respeito ao fato de que é o 

trabalhador quem deve exercer o controle sobre as formas de luta; insistindo com especial 

ênfase no aspecto das relações de luta como possibilidade de se converter em novas 

formas de organização e, consequentemente, gestar relações sociais de novo tipo, pois ele 

partilha da mesma perspectiva de Bernardo (2019, p.12), para quem “é a forma das 

relações estabelecidas numa dada luta que determina a sua capacidade para romper, ou 

não, com os sistemas de organização capitalistas, para fundar um relacionamento 

igualitário ou para reproduzir novas burocracias, para passar além ou para envernizar 

com outros tons o presente”. Desta perspectiva, assim redigiu as primeiras linhas, as quais 

vão fornecer os fios de orientação da coluna, de forma a deixar o seu recado bem claro 

no que tange ao fato de que sem se organizar o trabalhador sequer consegue iniciar uma 

luta:  

A seção dirige-se a quem está no batente e não àqueles que estão afastados da 

produção querendo falar em nome dos que trabalham. Receberá com maior interesse 

 
79 Em uma passagem de Reflexões sobre o socialismo, originalmente editado em 1986, e depois reeditado 

pela Unesp, Tragtenberg (2008, p.11) ao comentar sobre a “teoria da vanguarda” contida nos partidos 

políticos operários ou socialistas, esclarece que a questão é prática antes de ser teórica: “a criação de 

partidos políticos operários ou socialistas se deu com o advento da Segunda Internacional, fundada em 

1889, pouco depois de as forças do capital terem esmagado a Comuna de Paris (1871). Os partidos 

socialistas integrantes da Segunda Internacional eram contra a gestão econômica e política pela classe 

trabalhadora. Desenvolve-se, então, uma tecnocracia que aspira ao poder político em nome dos 

operários”. Mais adiante, prossegue ele: “A fundamentação ideológica dessa tecnocracia dirigente está 

na “celebre ‘teoria da vanguarda’ de Karl Kautski, principal teórico da Segunda Internacional, 

desenvolvida por Lenin após a Revolução Russa de 1917. Segundo essa teoria, o proletariado entregue a 

si mesmo chega somente a uma visão economicista do processo social; a consciência política lhe é injetada 

‘de fora’ pela vanguarda, que fala em seu nome, pela voz dos intelectuais portadores da ciência e do 

conhecimento.  

Essa teoria da nulidade operária se autoconcebe independente do modo de vida operário, como se pudesse 

haver consciência independente da existência social numa época, num país e numa classe determinada.” 
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e atenção cartas de trabalhadores que retratem os problemas no interior da fábrica 

como sugestão de temas de interesse de quem trabalha, que seção deva tratar. 

Quero começar dizendo que somente trabalhadores organizados a partir do interior da 

fábrica podem ter força para reivindicar seus direitos; nesse sentido é muito 

importante “dar força” a todos aqueles que pretendam organizar-se para enfrentar as 

más condições de trabalho, a exploração econômica e a dominação (p.3). 

Tragtenberg começa a redigir a coluna em 1981, num dado momento do chamado 

período da luta pela redemocratização, que ele caracteriza como entulho autoritário80; 

naquele momento histórico, nos últimos tempos da ditadura militar (1964 – 1985), o 

capitalismo ainda prescindia da grande concentração física de trabalhadores em um 

mesmo espaço para produzir em escala, acumular capital e gerir a força de trabalho. A 

isto chama-se fordismo81; bem como a coluna também se inicia em um contexto de 

 
80 Analisando este momento da história recente do país, Tragtenberg (2011, pp.133-4) observou: “A Lei da 

Greve, a Lei de Segurança Nacional, Lei de Imprensa, Lei de Estrangeiros, Lei Orgânica dos Partidos e 

da Magistratura, Legislação Tributária constituem os mais conhecidos entulhos autoritários que nos 

dominam”. Prosseguindo mais adiante, registra: “Pois fala-se muito em Nova República; porém, as greves 

dos trabalhadores são julgadas em 99% como ilegais, porque tribunais as veem pela ótica da Lei Antigreve, 

elaborada pela ditadura. Isso sem falar em muitos órgãos de informação que são liberais enquanto não há 

greves; basta o trabalhador mexer-se para que mostrem sua face oculta: repressores e antipovo.” 
81Segundo BERNARDO (2005, p. 4), “no fordismo o aproveitamento das economias de escala dependia 

da concentração física dos trabalhadores nos mesmos locais. Tanto os sindicatos reformistas e os partidos 

operários burocratizados como o sindicalismo radical e, posteriormente, as grandes vagas de contestação 

autonomista nas décadas de 1960 e de 1970 só são compreensíveis se não esquecermos que milhares e 

milhares de trabalhadores se encontravam diariamente dentro dos muros das mesmas instalações.”  

Sobre grande concentração de trabalhadores em um mesmo local, à época citada pelo autor, é 

elucidativo observar alguns dados dos anos 1980. Em 1985, a indústria era o segundo setor econômico que 

mais empregava no Brasil, 26% da força de trabalho, ou 5,6 milhões de trabalhadores, atrás do setor de 

serviços, com 52% de empregados, ou 10,4 milhões de trabalhadores, segundo o Relatório de Informações 

Sociais – Rais do Ministério do Trabalho e Emprego, que mede o emprego formal (com carteira assinada). 

Ainda segundo esta fonte, no ABC paulista (Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 

do Sul), berço do Partido dos Trabalhadores e considerado até os anos 1990 um dos principais parques 

industriais do Brasil e da América Latina, região para qual a coluna também voltava seu olhar, encetando 

diálogos com seus trabalhadores, em 1985, a indústria era responsável por quase 67% dos empregos na 

economia local, ou 338 mil trabalhadores. Dando um salto no tempo, no ABCD, em 2019, a indústria passou 

a figurar como o segundo maior empregador (25,9%, ou 188 mil trabalhadores), conforme dados das Rais, 

ao passo que no Brasil, segundo a mesma fonte, ela hoje é o terceiro setor econômico que mais emprega 

(17%, ou quase 8 milhões da força de trabalho).  

Segundo noticiou a revista The Economist, de 14/01/2017, com base em estimativas da Organização das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), nos anos 1990, a manufatura dos países de 

capitalismo desenvolvido empregava 234 milhões de trabalhadores. Em 2014, a força de trabalho na 

manufatura dos países rico passou para 63 milhões de trabalhadores. 

https://www.economist.com/briefing/2017/01/14/politicians-cannot-bring-back-old-fashioned-factory-

jobs.  

Desindustrialização? Tendência que observa o fenômeno como redução dos empregos industriais, 

sinal de declínio econômico e, consequente, perda de capacidade tecnológica, o que tende a diminuir a 

geração dos chamados empregos de qualidade. Ou reconfiguração da realidade social dos processos de 

trabalho? Tendência conhecida por observar o fenômeno como uma etapa natural do desenvolvimento 

econômico, etapa em que há uma queda de empregos na indústria, “causada pela terceirização de serviços 

pelos fabricantes. Se uma montadora para de empregar sua própria limpeza de escritório e, em vez disso, 

compra serviços de limpeza de uma empresa especializada, a produção e o emprego no setor de serviços 

https://www.economist.com/briefing/2017/01/14/politicians-cannot-bring-back-old-fashioned-factory-jobs
https://www.economist.com/briefing/2017/01/14/politicians-cannot-bring-back-old-fashioned-factory-jobs
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movimentos de contestação, de revitalização das lutas sindicais e sociais82, que buscavam 

conquistar “um espaço de luta econômica e política dentro da empresa e da sociedade 

civil”, nas palavras de Fernandes (1990, p 78)83. Tais contestações se estenderam para as 

 
parecem crescer da noite para o dia, e os da manufatura diminuem, embora nada tenha mudado”, escreveu 

a The Economist. Nesse sentido e, em razão de não aplicar a separação clássica entre os setores de atividade 

econômica, essa tendência vê uma linha tênue entre manufatura e serviços.   

Sobre desindustrialização, foram consultadas aqui as seguintes perspectivas de análise: GALA, Paulo, 

“Desindustrialização no Brasil e perda de capacidades tecnológicas”, 

https://www.paulogala.com.br/desindustrializacao-e-capacidade-tecnologica/. e BRESSER-PEREIRA, 

Luiz Carlos, “40 anos de desindustrialização”, http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=7636.  

Sobre a reconfiguração da realidade social dos processos de trabalho, foram consultadas aqui as seguintes 

perspectivas de análise: BERNARDO, João, op. cit., “Trabalhadores: classe ou fragmentos?” Portugal: O 

Comuneiro, setembro de 2005, nº 1. http://www.ocomuneiro.com/nr01_09_trabalhadores.htm; 

BERNARDO, João, “Brasil hoje e amanhã: 2) desindustrialização ou avanço tecnológico?” 

https://passapalavra.info/2011/08/43703/ . e “Industrial metamorphosis. - Factory jobs are becoming 

scarce. It's nothing to worry about” https://www.economist.com/finance-and-

economics/2005/09/29/industrial-metamorphosis  
82 Período marcado por lutas sociais avançadas contra a ditadura, por uma sociedade justa e igualitária 

ocorridas no final dos anos 1970, começo dos anos 1980, de onde emergiu o novo sindicalismo, como a 

Central Única dos Trabalhadores – CUT, braço sindical do Partido dos Trabalhadores – PT, também 

resultado desse cenário. Historicamente pode-se situar tais organizações como produto social da 

democracia representativa, particularmente naquilo que este regime político tem de mais eficiente: i) 

proporcionar ambiente político favorável a recuperação dos conflitos sociais pela via do consentimento, 

devolvendo-os em forma de aumento de produtividade; e ii) produzir gestores lúcidos que pensem um 

capitalismo moderno, dando-lhe algum sentido social. Elas expressam um projeto político de um Brasil 

mais justo e igualitário, onde a sociedade seria remodelada, mas as relações capitalistas de exploração 

permaneceriam intactas. Sobre sindicalismo, consultou-se RAMALHO, José Ricardo e SANTANA, Marco 

Aurélio (orgs.). Além da Fábrica: trabalhadores, sindicatos e a nova questão social. São Paulo: Boitempo, 

2003. Sobre o Partido dos Trabalhadores, foram consultados: BERNARDO, João. “O PT brasileiro vinte 

anos depois”. Política Operária, nº 98, Janeiro - Fevereiro de 2005; FERNANDES, Florestan. O PT em 

movimento: contribuição ao I Congresso do Partido dos Trabalhadores. São Paulo: Autores Associados, 

1991; SECCO, Lincoln. História do PT. São Paulo: Ateliê, 2018; e TRAGTENBERG, Mauricio. “O dilema 

da estrela: branca ou vermelha”. In. A falência da política. São Paulo: Unesp, 2009.    
83 Segundo um pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho - CESIT, em estudo 

de 1992, p. 3, com base em dados do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas -NEPP/UNICAMP,  “no 

período de 1978 a 1986, na Região Urbana, foram realizadas 3.264 (três mil, duzentos e sessenta e quatro) 

greves nos setores  indústria, construção civil, classe média (médicos, professores, funcionários públicos, 

etc.), serviços e outras atividades, sendo 1.604 (mil seiscentos e quatro) na indústria, 154 (cento e 

cinquenta e quatro) na construção civil, 802 (oitocentos e duas) nos trabalhadores de classe média, 550 

(quinhentos e cinquenta) no setor de serviços e 154 (cento e cinquenta e quatro) em outras atividades”.  

E, segundo Brasil 1986 - Relatório sobre a situação social do país - NEPP/UNICAMP -, pp. 59-60, citado 

pelo pesquisador do CESIT, os dados sobre o levantamento de greves apontam para “demandas relativas à 

situação funcional, às condições de trabalho, ao bem-estar na empresa (refeitório, subsídios a transporte, 

etc.) e ao poder sindical (eleições, reconhecimento ou estabilidade de delegados sindicais, comissão de 

fábrica ou membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA).”   

Eram, pois, pautas de reivindicações econômicas e também de princípios de auto-organização, num 

momento de protestos em que os trabalhadores buscavam desafiar o enquadramento das lutas sociais, 

notadamente aquele imposto pela violência estatal, no denominado período autoritário – 1964 – 1985, que 

colocavam os sindicatos sob intervenção governamental, sendo o período 1969 -1977 o “de maior 

repressão do movimento trabalhista pelo regime militar, caracterizado pela censura generalizada das 

informações sobre a insatisfação popular, altos níveis de emprego da coerção policial” (SANDOVAL, 

1994, p.86). A distribuição das greves por região geográfica, no período de 1978 – 1980, conforme pesquisa 

de Sandoval (1994, pp. 136-7), revela a seguinte configuração: em 1978, ocorreram 100 greves pelo país, 

com alta concentração do movimento na Região Metropolitana de São Paulo (52%, com 52 casos) e no 

ABC (42%, com 42 casos); em 1979, com 70 greves pelo país, ocorre uma “expansão” para outras regiões, 

como Minas Gerais (32%, com 22 casos). Em 1980, com 32 greves no geral, elas “voltaram a ocorrer em 

https://www.paulogala.com.br/desindustrializacao-e-capacidade-tecnologica/
http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=7636
http://www.ocomuneiro.com/nr01_09_trabalhadores.htm
https://passapalavra.info/2011/08/43703/
https://www.economist.com/finance-and-economics/2005/09/29/industrial-metamorphosis
https://www.economist.com/finance-and-economics/2005/09/29/industrial-metamorphosis
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ruas, para os bairros e vão ter papel preponderante nas gêneses das mobilizações 

populares no contexto da luta pela melhoria das condições de vida.84 Era uma luta 

declarada em resposta às condições de opressão e de exploração das relações laborais, ao 

arrocho salarial, à deficiência dos serviços públicos; um combate contra o enquadramento 

do Estado policial nos sindicatos, na sua tentativa feroz de intimidar e reprimir qualquer 

forma de organização dos trabalhadores, portanto uma resposta prática aos elementos 

autocráticos (constitucionais, políticos e econômicos) que administravam a sociedade 

brasileira naquele período, que compreendeu de 1964-198585.  

A escrita de “No Batente” tinha certa informalidade, o que não a deixava menos 

rigorosa na abordagem dos assuntos e da descrição dos acontecimentos históricos. Falava 

a linguagem do dia, tal como exigido pelo personagem do conto “Famigerado” de João 

Guimarães Rosa (2001, p.60), que a certa altura pergunta: “– Pois... e o que é que é, em 

fala de pobre, linguagem em dia de semana? Famigerado?86 Quer dizer: é como se 

Tragtenberg traduzisse para o texto a linguagem falada no dia a dia das conversas dos 

trabalhadores (CANDIDO, 2004).87 Narrava em uma linguagem quase coloquial os 

dilemas reais dos problemas da massa de trabalhador da população, numa análise dos 

fatos rica em descrições, muitas vezes baseada em números e documentos.  

 
todas as regiões do país”, com destaque para três regiões: ABC (22%, 7 ocorrências); Estado de São Paulo 

(19%, 6 ocorrências); e Rio Grande do Sul (12,4%, 4 ocorrências).  
84 A propósito das lutas nos bairros articuladas às lutas nos locais de trabalho, cumpre lembrar um trecho 

de Bava (1994, pp.267-8) escrito a respeito: “Existem exemplos de como o trabalho sindical nos bairros 

favoreceu a constituição de formas de organização popular e deu origem a reivindicações urbanas, 

dirigidas à prefeitura. É o começo da articulação bairro-fábrica no âmbito dos movimentos sociais. Em 

uma das muitas favelas de São Bernardo – O Jardim Silvina – onde 23% dos moradores são metalúrgicos, 

a campanha salarial de 1979 foi amplamente debatida. Discutia-se aí o índice de reajuste salarial proposto 

pelo sindicato, a condição de favelados dos participantes, o exemplo de organização e luta oferecidos pelos 

metalúrgicos. As reuniões eram de preparação para a greve e delas nasceu uma comissão de moradores 

da favela.”     
85 Para a formulação da descrição sintética desses acontecimentos, seguem-se os passos de Abramo (1994), 

Bava (1994), Fernandes (1986a, 1986b, 1990, 1991), Goldsmitb (1994), Gorender (1987), Secco (2018), 

Tragtenberg (2011). 
86 Famigerado. In Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, pp. 56-62. No conto a pergunta 

é parcialmente respondida.  
87 No Prefácio à edição de Malagueta, Perus e Bacanaço, de João Antônio, em que trata, entre outros 

assuntos, do método de escrita do ficcionista, CANDIDO (2004, p.8) assinala: “[...] na prosa ficcional de 

João Antônio os valores da oralidade (requeridos pelos assuntos) são transmudados em estilo, inclusive 

graças a uma parcimônia seletiva por vezes próxima da elipse, denotando consciência das possibilidades 

que o implícito possui para dar ao explícito todo o seu vigor humano e artístico. Ao lado disso, há nela 

uma coragem tranquila de elaborar a irregularidade, aceitando os caprichos da conversa, as hesitações, 

as repetições, as violações do ‘bom gosto’ convencional, que contradizem os manuais de escrever bem, 

mas aumentam o alcance da expressão, porque a aproximam da naturalidade”. “Na noite enxovalhada”. 

In. ANTÔNIO, João. Malagueta, Perus e Bacanaço. São Paulo, Cosac Naify, 2004. 
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Em textos mais acadêmicos, Tragtenberg não era adepto de usar uma forma de 

linguagem complicada ou pomposa e, embora dominasse as normas e formalidades de 

expressão exigidas pela academia, jamais usara sintaxe complicada, alusões ou metáforas 

de difícil entendimento, porque era entusiasta de pensar e se comunicar com clareza.88 

Não tinha “meios-tons”, nas palavras de Candido (2004, p.63), para expor as suas ideias 

com pensamento agudo e sem preciosismos linguísticos; era direto, às vezes telegráfico, 

outras adotando estilo quase relatorial. Isto não fora incompatível com o aspecto do 

humanista com imensa erudição, do pensador cosmopolita, que pensava globalmente a 

partir das questões locais.  Mesmo quando um texto ia tratar de um assunto técnico, 

contábil e, por isso, estranho ao universo do trabalhador, como aquele em que orienta os 

sindicalistas a ler um balanço de uma empresa, sua escrita aproximava o leitor para a 

compreensão do assunto apresentado89: 

O que se costuma chamar de balanço (ou de demonstrativos financeiros) de uma 

empresa é uma espécie de fotografia que mostra o que a companhia possui 

oficialmente de prédios, máquinas, matéria-prima etc. – e quanta riqueza foi gerada 

pelos trabalhadores a partir desses instrumentos num certo tempo, geralmente um ano 

(p.69). 

“Leitura para trabalhadores” é outro artigo a confirmar o que foi dito na 

argumentação anterior, e serve a Tragtenberg (2011) para descontruir o estigma de que 

trabalhador não lê, ideia que reforça que alguém – da vanguarda do partido, do sindicato 

ou da universidade - tem de pensar e falar por ele:  

Muita gente acha, infelizmente até no meio sindical, que trabalhador quando muito 

deve ler “boletim” de uma página só; mais do que isso, segundo essas pessoas, o 

trabalhador não suportaria ler. Discordamos totalmente desse ponto de vista. É claro 

que o trabalhador não tem tempo para ler calhamaço de seiscentas páginas, e isso 

muito intelectual também não tem tempo para ler. Porém, livros de tamanho médio 

escritos em linguagem clara, o trabalhador que deseja conhecer o mundo que o cerca 

tem condições de ler (p.13).  

Como expressão sistemática do movimento dos trabalhadores, veículo de 

divulgação da luta contra os administradores de empresa e de abordagem dos problemas 

 
88 Em Burocracia e ideologia, e Administração, poder e ideologia, por exemplo, tem-se a clareza um pouco 

seca do estilo da escrita de Tragtenberg. 
89 “O que é um balanço de uma empresa para um sindicalista”, dividido em 5 partes, pp. 69-75. In 

Autonomia Operária. São Paulo, Ed. Unesp, 2011.  
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laborais, “No Batente” trouxe para o debate público questões atualíssimas a respeito do 

processo de desenvolvimento do capitalismo, notadamente naquilo que ele persegue 

incansavelmente – o aumento da produtividade como motor do crescimento econômico, 

o que significa poder “medir a eficiência com que o capital e o trabalha são usados” 

(THE ECONOMIST, 2014). Transferência de tecnologia e automação, que compõe a 

parte VII do livro Autonomia Operária, traz textos que serpenteiam pelo assunto do 

aumento da produtividade do trabalho vinculado ao contexto da inovação tecnológica 

aliado à maneira de como os trabalhadores têm lidado com a situação enquanto 

vendedores da força de trabalho e lutadores no Brasil e em outras partes do mundo.  

Tendo em vista as características de capitalismo tardio que imperam no Brasil, na 

expressão de Mello (1982), a economia estava e ainda está muito longe da fronteira 

tecnológica avançada90; o que embota o desenvolvimento capitalista, impedindo-o de pôr 

em prática suas tendências de melhoria da produtividade, o que, de modo geral, impacta 

diretamente no nível de vida dos trabalhadores (BERNARDO, 2018). A questão da 

tecnologia, tipo de materialização de “dadas relações sociais”, nos termos de Bernardo 

(2018, p.646), como o fator de base para sofisticação e complexidade do tecido 

econômico, que impulsiona o progresso, medido pelo crescimento geral da 

produtividade, e como o aprimoramento da gestão, controle e habilidades da força de 

trabalho91, foi tema da coluna (BERNARDO, 1991, ERBER, 1982, GALA, 2020, THE 

 
90 O investimento em Pesquisa e Desenvolvimento – P&D oferece boa medida para auferir o nível de 

desenvolvimento tecnológico dos países. “América do Norte, Europa, Japão produziam quase toda a ciência 

do mundo”, escreveu a The Economist de 11.11.2010. E, prossegue a revista: “em 1990, eles realizaram 

mais de 95% da pesquisa e desenvolvimento (P&D) mundial. Em 2007, esse número era de 76%”. Mais 

adiante destaca: “Em 2007, o Japão gastou 3,4% de seu Produto Interno Bruto - PIB em P&D, a América 

2,7%, a União Europeia (UE) coletivamente 1,8% e a China 1,4%” https://www.economist.com/science-

and-technology/2010/11/11/climbing-mount-publishable. No período de 2000 a 2006, o gasto chinês em 

P&D cresceu dez vezes. Em 2015, a China gastou 2,07% de seu PIB em P&D, ante 0,89% em 2000. 

https://www.economist.com/science-and-technology/2019/01/12/can-china-become-a-scientific-

superpower. Em 2003 o Brasil gastou, 0,95% de seu PIB em P&D e 1,8% em 2009. 

https://www.economist.com/science-and-technology/2011/11/05/cristina-the-alchemist 

Segundo o Índice Global de Inovação (IGI), publicado no jornal Valor Econômico, em 24 de julho de 2019, 

o Brasil ocupa a 66ª posição de mais inovador, perdendo “duas posições em relação ao ano anterior, em 

que ocupava o 64º lugar. Suíça, Suécia, Estados Unidos, Países Baixos e Reino Unido lideram o ranking 

divulgado na manhã desta quarta-feira em Nova Déli, na Índia. A China, por sua vez, segue em ascensão, 

agora em 14º lugar entre as nações mais inovadoras, ultrapassando o Japão (15º)”.  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/07/24/brasil-cai-duas-posicoes-no-indice-global-de-

inovacao.ghtml. Ásia, em particular a China, e o Vale do Silício, no atual estágio do capitalismo, são hoje 

os dois principais polos de tecnologia avançada. Aqui o ranking completo do relatório de 2019 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/pt/documents/pr_2019_834.pdf  
91 “Na última década, os grandes varejistas, supermercados e cadeias de fast-food americanos confiaram 

em software de gerenciamento de força de trabalho para combinar a oferta e a demanda dos trabalhadores. 

Esses sistemas aumentam a lucratividade ao programar apenas o número mínimo de funcionários 

necessários para manter as filas em movimento e as caixas registradoras tocando”, noticiou a The 

https://www.economist.com/science-and-technology/2010/11/11/climbing-mount-publishable
https://www.economist.com/science-and-technology/2010/11/11/climbing-mount-publishable
https://www.economist.com/science-and-technology/2019/01/12/can-china-become-a-scientific-superpower
https://www.economist.com/science-and-technology/2019/01/12/can-china-become-a-scientific-superpower
https://www.economist.com/science-and-technology/2011/11/05/cristina-the-alchemist
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/07/24/brasil-cai-duas-posicoes-no-indice-global-de-inovacao.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/07/24/brasil-cai-duas-posicoes-no-indice-global-de-inovacao.ghtml
https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/pt/documents/pr_2019_834.pdf
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ECONOMIST, 2021). “A questão da transferência de tecnologia”, escreveu Tragtenberg 

(2011, p.345) “preocupa cada vez mais os técnicos brasileiros que perceberam a 

incapacidade ou desinteresse da indústria privada brasileira no desenvolvimento de 

tecnologia adaptadas ao contexto econômico do país.” Ao que prossegue argumentando:  

A falta de interesse do empresariado local coloca a empresa privada nacional em 

situação de atraso crônico que aumenta sua dependência em relação às multinacionais 

fornecedoras de tecnologia.92 Por seu lado, o Estado, aproveitando-se da debilidade 

da empresa privada nacional, procura ocupar os espaços vazios naqueles setores que 

considera estratégicos, mas também não faz nada para desenvolver uma tecnologia 

local (TRAGTENBERG, 2011a, p. 345).  

Embora no texto em pauta se refira à empresa nacional, Tragtenberg sempre 

refutou o nacionalismo, porque conhecedor das suas consequências nefastas sobre a 

classe trabalhadora e, por isso, muito menos estava fazendo a dicotomia entre o bom 

patrão (empresário brasileiro) versus o mal patrão (empresário estrangeiro), pois sabia 

bem que ambos constituem a infraestrutura econômica e administrativa a ser combatida 

pelos trabalhadores na luta contra a exploração econômica. O que Tragtenberg estava a 

fazer era situar o debate na direção da integração global da economia brasileira, levando 

em conta as implicações práticas que a internacionalização econômica trazia consigo não 

só para a vida dos trabalhadores, mas para as suas perspectivas de luta. 

“O país plantou ‘milagre econômico’ e colheu desemprego, recessão econômica: 

plantou participação popular e colheu um número grande de siglas partidárias: o 

trabalhador ficou dividido entre as partes, ou melhor, os partidos”, Tragtenberg (2011, 

p.347) resumiu assim, sem ilusões, a história desta época nas primeiras linhas do artigo 

intitulado “Da ‘fechadura’ à ‘abertura’”, momento correspondente à abertura política e 

marcada pela pouca eficácia da economia, que resultou em profundas desigualdades 

econômicas e sociais”.93 Eis a faceta do “milagre econômico”, termo que constituía um 

 
Economist de 08.12.2018 https://www.economist.com/united-states/2018/12/08/the-tight-labour-market-

is-making-unskilled-work-more-predictable 
92 O investimento privado em Pesquisa e Desenvolvimento - P&D no Brasil, em 2000, segundo o IBGE, 

era de 0,48% em relação ao PIB. Este percentual praticamente se mantém até 2005, quando passa a ser 

0,52%, chegando a 0,57% em 2014, último dado consultado. Conforme noticiou a The Economist, em 

dezembro de 2015, as empresas sediadas nos países de capitalismo desenvolvido respondem por 25% dos 

gastos mundiais em P&D.  https://www.economist.com/business/2015/12/30/from-diggers-to-data-centres 
93 Em 1981, o PIB brasileiro variou negativamente (-4,28%), divulgou um pesquisador com base nos dados 

do IBGE. Ainda segundo o pesquisador, o PIB variou positivamente em 1982 (0,82%) e voltou a ser 

negativo em 1983 (-2,92%). A taxa de inflação no período observado era: 110,2% em 1981, 95,2% 1982, 

https://www.economist.com/united-states/2018/12/08/the-tight-labour-market-is-making-unskilled-work-more-predictable
https://www.economist.com/united-states/2018/12/08/the-tight-labour-market-is-making-unskilled-work-more-predictable
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slogan do regime ditatorial, que consistia, em resumo, no processo movido pela 

conjugação da superexploração do trabalho no plano econômico e do enquadramento 

militarizado da força de trabalho no plano político, componentes fundamentais não só 

para a economia naquele momento, como para a manutenção da ordem social vigente. No 

rumo deste acontecimento um número crescente de trabalhadores foi lançado à miséria 

material, ocasionado sobretudo pela política de arrocho salarial, pela elevada taxa de 

informalidade, pela elevação do custo de vida94, no que os trabalhadores responderam se 

organizando, por conta própria, a partir do local de produção para lutar contra a 

deterioração do seu nível de vida (TRAGTENBERG, 2011, VARGAS e FELIPE, 2015).  

No período da coluna, entre 1981 e 1989, o Brasil iniciava, ainda que muito 

incipiente, o percurso em direção a alterar sua inserção na economia e na política globais, 

que, de fato, vai ocorrer nos anos 1990, quando o país cria condições macroeconômicas 

(estabilização da moeda via Plano Real em julho de 1994, por exemplo) para se integrar 

ao contexto internacional por meio de fluxos de capital, bens e serviços; isto se inicia com 

a gestão dos governos do Partido da Social Democracia - PSDB (1995-1998, 1999-2001), 

e depois é levado adiante nos anos 2000, com a gestão dos governos do Partido dos 

Trabalhadores - PT (2002-2005, 2006-2009).95 Mas já se faziam presentes, no ambiente 

de algumas empresas do país, novos elementos de reorganização do trabalho, 

particularmente da força de trabalho, que figuravam nos países de capitalismo 

desenvolvido. A propósito desta questão, Tragtenberg (2011, p.348) acrescentou ao artigo 

 
99,7% em 1983. Revista de Economia, v. 41, n. 3 (ano 39), p. 127-148, set./dez. 2015 

file:///C:/Users/mphin/Downloads/47611-205047-1-PB.pdf  

Em 1980, segundo noticiou o jornal Valor Econômico de março de 2017, “a renda per capita brasileira 

equivalia a 36,5% da americana; em 2016, o percentual foi de 26,2%”. 

https://valor.globo.com/brasil/coluna/produtividade-do-trabalho-esta-estagnada-desde-1980-diz-

estudo.ghtml 
94 Nos anos 1980, a taxa de informalidade era, em média, 28% dos ocupados, e a taxa de inflação (IPCA) 

chegou, em média, a 462,9%, impactando no poder de compra do trabalhador e, consequentemente, no seu 

custo de vida. Observando a informalidade do trabalho atualmente, segundo IBGE, no 4º trimestre de 2020, 

a taxa é de 39,5% da população ocupada. 

Em “A panela cheia do ministro Delfim”, subtítulo de “A lei da insegurança nacional”, artigo 

publicado no NP em 12 de outubro de 1985, Tragtenberg (2011, p. 133) dirige-se ao referido ministro sem 

meias palavras para falar sobre o estrago provocado pela sua política econômica nas condições de vida dos 

trabalhadores: “Sua senhoria prometeu ao povo ‘panelas cheias’, porém o preço dos alimentos em geral 

de julho de 1982 a julho de 1983 subiu mais de 150% e os salários nem de longe acompanharam tal 

aumento astronômico. Segundo o Ministério da Previdência Social, os remédios aumentaram em 60% nos 

últimos quatros anos. Segundo cálculos do Ministérios do Trabalho divulgados pela Folha de S. Paulo, os 

empresários economizarão 189 bilhões de cruzeiros ao mês devido ao Decreto 2.045. 

Desse total, 135 bilhões referem-se a salários, e outros 54 bilhões a encargos sociais, como INPS, FGTS. 

Tinha razão Tocqueville: no regime democrático o povo é soberano, porém miserável.” 
95 A propósito da inserção da economia brasileira no cenário global, a partir dos anos 1990, seguem-se os 

passos de Bernardo (2011), Eichengreen (2012), Passa Palavra (2011), The Economist (2003). 

file:///C:/Users/mphin/Downloads/47611-205047-1-PB.pdf
https://valor.globo.com/brasil/coluna/produtividade-do-trabalho-esta-estagnada-desde-1980-diz-estudo.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/coluna/produtividade-do-trabalho-esta-estagnada-desde-1980-diz-estudo.ghtml
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“Da ‘fechadura’ à ‘abertura’” algumas linhas depois, uma síntese daquilo que viria a 

desembocar no toyotismo96, confirmando quão atento estava o autor às remodelações 

promovidas pelos administradores de empresa: “Enquanto se desenvolve o circo eleitoral, 

no interior das empresas está sendo organizada a técnica de organização da produção 

fundada nos círculos de controle de qualidade (CCQ). Já existem círculos desse tipo em 

várias empresas paulistas. Sua finalidade: aumentar a produção usando sugestões do 

trabalhador. Nesses “círculos, o trabalhador é dividido em grupos nos quais um grupo 

vigia o outro. Além disso, há a obrigação moral do grupo que cumpriu suas metas ajudar 

o outro grupo atrasado. O que o trabalhador ganha com isso? Em algumas empresas, 

uns cruzeiros a mais, em outras, uma palmadinha nas costas do chefe de relações 

industriais e em outras, uma medalha.”  

Também noutros artigos da Parte VII do livro Autonomia Operária aparecem 

preocupações com as inovações do tecido econômico e suas consequências sobre os 

trabalhadores, notadamente no que tange à automação da produção e o tanto que a 

transformação tecnológica poderá levar a uma situação de desemprego generalizado. 

Nestes termos, a condição social do trabalhador está posta; e as transformações na 

economia e no tecido social, impulsionadas pelas novas formas de automação, podem 

agravar a situação do trabalhador, caso seja demitido, readmitido em condições inferiores 

ao emprego anterior, ou subempregado, ou lançado ao desemprego, ameaçando a sua 

sobrevivência material. Neste contexto, o sistema social de exploração da força de 

trabalho, mecanismo de desenvolvimento do capitalismo, nos termos usados por Tronti 

(1982), que se realiza ora na mais valia absoluta (situação que acarreta pobreza de um 

número crescente de trabalhadores), ora na mais valia relativa (situação em que se 

mantém certo padrão de vida dos trabalhadores), demarca o terreno onde o combate entre 

o capitalista e o trabalhador deve ser travado (MARX, 1994).  

 
96 Na abertura de um dos seus relatórios especiais, intitulado “O mundo virou de cabeça para baixo”, a The 

Economist, de 17 /04/2010, analisou o que se pode chamar de gênese do toyotismo: “Em 1980, os executivos 

americanos de automóveis ficaram tão abalados ao descobrir que o Japão havia substituído os Estados 

Unidos como a maior montadora mundial de automóveis que começaram a visitar o Japão para descobrir 

o que estava acontecendo. Como os japoneses poderiam vencer os americanos em preço e confiabilidade? 

E como eles conseguiram produzir novos modelos tão rapidamente? Os visitantes descobriram que a 

resposta não era política industrial ou subsídios estatais, como esperavam, mas inovação empresarial. Os 

japoneses inventaram um novo sistema de produção que foi rapidamente apelidado de “manufatura 

enxuta””. https://www.economist.com/special-report/2010/04/17/the-world-turned-upside-down . 

https://www.economist.com/special-report/2010/04/17/the-world-turned-upside-down
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A propósito, um relatório da Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico – OCDE, de 2018, intitulado Automação, uso de habilidades e treinamento97, 

com base no mercado de trabalho de 32 países membros da OCDE - da qual o Brasil não 

faz parte -, em que se estimou a probabilidade de parcela de postos de trabalho em risco 

de automação, concluiu que metade dos empregos é considerado automatizável. Isto 

significa que, em termos percentuais e a depender da dinâmica de funcionamento da 

economia do país, pode variar de 50% a 70% as tarefas rotinizadas com chances de se 

automatizar, ou seja, pelo menos um em cada dois empregos podem ser afetados. Em 

termos absolutos, seria o equivalente a 210 milhões de trabalhadores atingidos nos 32 

países pesquisados (OCDE, 2018, THE ECONMIST, 2018).  

Por sua vez, a automação não atinge homogeneamente o conjunto da classe 

trabalhadora, mas uma fração dela, geralmente aquela pouco qualificada e com baixa 

remuneração, em que o trabalho manual pode ser informatizado. Mas uma parcela de 

trabalhadores altamente qualificados também não está livre da automatização, conforme 

observou um economista, quando se refere a um artigo que discorre sobre um software 

que realiza pesquisas e leituras de conteúdo jurídico, cujo impacto da informatização na 

área do Direito pode reduzir quantidade significativa de advogados atuando nessa 

função.98. Neste sentido, “o risco de automatização não é distribuído igualmente entre 

trabalhadores”, observa o referido relatório (OCDE, 2018, p.18).  

Nos anos 1980 Tragtenberg, que compreende claramente o contexto de uma época 

em que, em alguns países, eram anunciadas as transformações na economia e na 

composição da classe trabalhadora - por exemplo, a terceirização do trabalho para 

subcontratante99, e a substituição de trabalhadores por novas tecnologias -, trouxera a 

 
97 Para acessar a íntegra do relatório, aqui https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-

en.pdf?expires=1616587610&id=id&accname=guest&checksum=BAEB9F82BFB9DCC0C149CD5F470

074D9  
98 KRUGMAN, Paul. Degrees and Dollars. The New York Times, 06/03/2011. 

https://www.nytimes.com/2011/03/07/opinion/07krugman.html. A este respeito, também foi consultado 

MARKOFF, John. Armies of Expensive Lawyers, Replaced by Cheaper Software. The New York Times, 

06/03/2011. The New York Times, 04/03/2011. 

https://www.nytimes.com/2011/03/05/science/05legal.html  
99 The Economist, em 29/09/2008, escreveu: “A terceirização não é um fenômeno novo [...] Mas cresceu 

excepcionalmente rápido nos últimos anos. De acordo com uma estimativa, em 1946 apenas 20% do valor 

agregado na produção e nas operações de uma empresa manufatureira americana típica vinha de fontes 

externas; 50 anos depois, a proporção triplicou para 60%. 

Grande parte do aumento veio da terceirização de funções de TI. Isso foi reforçado posteriormente pela 

terceirização de outras funções (como logística) que estavam em áreas que tinham um alto grau de 

conteúdo. Os bancos, por exemplo, começaram a terceirizar o processamento intensivo de TI de 

instrumentos financeiros, como empréstimos ou títulos lastreados em hipotecas. A economia com essas 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-en.pdf?expires=1616587610&id=id&accname=guest&checksum=BAEB9F82BFB9DCC0C149CD5F470074D9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-en.pdf?expires=1616587610&id=id&accname=guest&checksum=BAEB9F82BFB9DCC0C149CD5F470074D9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-en.pdf?expires=1616587610&id=id&accname=guest&checksum=BAEB9F82BFB9DCC0C149CD5F470074D9
https://www.nytimes.com/2011/03/07/opinion/07krugman.html
https://www.nytimes.com/2011/03/05/science/05legal.html
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questão para o debate geral, e a apresentou, em particular, para os trabalhadores no artigo 

“Desemprego e automação”. Neste artigo, publicado em julho de 1983, descreve assim a 

sequência dos acontecimentos: “A preocupação dos patrões em automatizar os processos 

de produção é permanente. Assim, procuram diminuir os custos de mão de obra. Na crise, 

com o desemprego, a automação aumenta. Nas fábricas correm demissões dos 

trabalhadores, não se contrata ninguém e há tentativas de mudar a organização dos 

trabalhos; assim, fala-se em robôs, máquinas de comando numérico, centrais de 

usinagem, microcomputadores, círculos de controle de qualidade (CCQ). Essas 

alterações não são negociadas pelos patrões com os trabalhadores, são impostas e 

ganham força com a crise e a escalada das demissões. Sem garantia de emprego e com 

jornada superior a quarenta horas, a automação poderá tomar o lugar de muitos 

trabalhadores” (TRAGTENBERG, 2011a, p. 353).  

Para em algumas linhas adiante – às páginas 353 e 354 – prosseguir na 

apresentação dos problemas práticos colocados pelo desenvolvimento tecnológico, 

destacando suas implicações no âmbito da criação de novos empregos, da destruição de 

outros e da mudança de perfil da classe trabalhadora: Para tanto, registrou: “Surgem novas 

profissões, o programador que a máquina seguirá e o operador que acompanha a 

operação. No lugar do operário especializado, como ferramenteiro ou fresador, temos o 

“apertador de botão” e outros trabalhadores que são uma mão de obra fácil de achar a 

baixo custo para o patrão. A mudança do perfil do operário é desastrosa para a classe, 

pois diminui o poder de barganha com os patrões. O campo da automação é mais amplo, 

vai além do setor metalúrgico, engloba centrais telefônicas digitais que dispensam as 

 
mudanças pode ser dramática. Ao decidir terceirizar a originação, embalagem e manutenção de todos os 

seus empréstimos pessoais, antigos e novos, um banco britânico cortou o custo médio de processamento 

em mais de 75%. Na indústria automobilística na década de 1990, as empresas com o maior lucro por 

carro, como Toyota, Honda e Chrysler, também eram as maiores terceirizadoras (terceirizando cerca de 

70% para vários fornecedores).” https://www.economist.com/news/2008/09/29/outsourcing 

Num artigo de resposta, publicado no NP em 27/7/1982, Tragtenberg (2011, pp.349-350) descreve 

as consequências da estratégia da terceirização, a partir da particularidade do caso japonês, já se adiantando 

a respeito da terceirização enquanto caso geral: “O senhor Osvaldo Pereira menciona o emprego vitalício 

como uma particularidade do capitalismo japonês, no que está correto. Porém, é necessário ressaltar que 

ele só é adotado nas grandes empresas, que abrangem 30% a 40% da mão de obra ativa, se beneficiando 

de situações de situações oligopolistas. O sistema do emprego vitalício é possível na medida que 

paralelamente existe um sistema de subcontratação para amortecer as flutuações sazonais dos negócios 

em períodos de recessão. As pequenas firmas, que oferecem emprego à maioria da mão de obra industrial, 

há muito pouco tempo não trabalhavam com operários sindicalizados. A sindicalização restringia-se aos 

operários das grandes firmas. Os subcontratados em períodos de crise são despedidos, recebem salários 

mais baixos que a média, não tem benefícios sociais indiretos. Constituem os “baianos” do sistema, são 

companheiros dos trabalhadores coreanos. Esses são forçosamente discriminados, até há pouco tempo 

estavam impedidos de casar-se com japonesas”. Estes argumentos estão no artigo “Ainda sobre círculos de 

controle de qualidade”. In Autonomia Operária. São Paulo, SP: Editora UNESP, 2011. 

https://www.economist.com/news/2008/09/29/outsourcing
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telefonistas, caixas bancários “eletrônicos”, máquinas automáticas das fiações, os 

computadores que controlam os processos nas indústrias químicas e siderúrgicas” 

(TRAGTENBERG, 2011a, p. 353). 

Preocupado com a informatização da produção e seu impacto social e 

economicamente na vida dos trabalhadores, dado que ela tem efeito no nível de emprego 

e renda, Tragtenberg volta o olhar para como os sindicatos de trabalhadores das 

sociedades de capitalismo desenvolvido100, em particular os europeus, têm lidado com a 

questão, pois é onde o processo de desenvolvimento tecnológico do mercado de trabalho 

já está em grau adiantado, por isso entende que é ali que vai encontrar elementos dotados 

de certa experiência prática para pensar sobre a situação.101 E, antes de apresentar as 

experiências na Europa, como se fosse uma introdução ao tema, escreve:  

A introdução da microeletrônica, computadores na produção, chamou-se de 

“revolução tecnológica”. Com ela tem efeito sobre o nível de emprego, os sindicalistas 

europeus estudaram detidamente a questão. Inicialmente, no século XIX, os operários 

quebravam as máquinas para garantir o emprego102; no século XX, os sindicatos 

procuram criar instrumentos para interferir no desenvolvimento e aplicação de novas 

tecnologias no trabalho (TRAGTENBERG, 2011a, p.354) 

Ao horizonte de Tragtenberg estava a questão do deslocamento dos trabalhadores 

de seus empregos se suas funções fossem automatizadas? A prosperidade prometida pelas 

tecnologias avançadas se espalhará para o conjunto da classe trabalhadora? Os 

trabalhadores serão incorporados em outras funções e em que condições, se igual ou 

inferior quando comparado a seu emprego anterior ao deslocamento? Qual o impacto 

dessas mudanças no nível de vida material dos trabalhadores, que era, no caso brasileiro, 

miserável mesmo em um contexto em que a manufatura era o motor de crescimento no 

 
100 “Como os sindicatos europeus enfrentam a automação”, páginas 354 – 358, dividido em 3 partes, 

publicadas no NP nos dias 03, 07, 10 de agosto de 1983, com base nos boletins do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), e abarcou casos da Noruega, Dinamarca, 

França e Suécia. In Autonomia Operária. São Paulo, SP: Editora UNESP, 2011. 
101 “Cada robô adicional na economia americana reduz o emprego em 5,6 trabalhadores”, escreveu a The 

Economist com base em artigo publicado pelo. National Bureau of Economic Research. E prossegue a 

revista: “No entanto, a relação entre automação e emprego nem sempre é direta. Uma grande tendência é 

o crescimento de “robôs colaborativos”, máquinas menores e mais adaptáveis projetadas para trabalhar 

ao lado de humanos”. https://www.economist.com/graphic-detail/2017/03/27/the-growth-of-industrial-

robots  
102 Comentando o conflito aberto entre o trabalhador e a máquina, Marx (1994, p.488) escreveu: “A luta 

entre capitalista e o trabalhador remonta à própria origem do capital. Ressoa durante todo o período 

manufatureiro. Mas, só a partir da introdução da máquina, passa o trabalhador a combater o próprio 

instrumento de trabalho, a configuração material do capital. Revolta-se contra essa forma determinada 

dos meios de produção, vendo nela o fundamento material do modo capitalista de produção”. 

https://www.economist.com/graphic-detail/2017/03/27/the-growth-of-industrial-robots
https://www.economist.com/graphic-detail/2017/03/27/the-growth-of-industrial-robots
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Brasil e principalmente no mundo rico?103 A questão de fundo trazida por Tragtenberg 

era de como equacionar a automação com justiça social, para a qual ele tinha apenas 

perguntas.  

Em sociedades de capitalismo avançado, o encolhimento da manufatura, com 

queda proporcional da força de trabalho empregada no setor, quer pela 

desindustrialização, quer pelo desenvolvimento tecnológico – considerando ser muito 

mais fácil automatizar a indústria, substituindo homens por máquinas -, não significa 

principalmente declínio econômico, mas, antes de mais nada, uma etapa natural do 

desenvolvimento econômico, argumentou uma prestigiosa revista especializada em 

administração de empresas. Pois “à medida que um país fica mais rico”, escreveu a 

revista, “é inevitável que uma proporção menor de trabalhadores seja necessária na 

indústria. A primeira razão é que as famílias precisam apenas de um determinado 

número de carros, geladeiras ou micro-ondas, de modo que, à medida que ficam mais 

ricas, tendem a gastar uma parte maior de sua renda em serviços, como férias, saúde e 

educação, ao invés de bens”.104 Em outras palavras, a formulação seria o equivalente a 

dizer que a parte mais avançada do capital está a falar com a parte mais qualificada da 

classe trabalhadora.105  

Tragtenberg retinha evidências, com base em estudos dedicados ao capitalismo 

em seu estágio atual, como ordem social global, e fundamentado em documentos e 

 
103 “Pela primeira vez desde a revolução industrial”, apareceu nas páginas da revista The Economist, 

“menos de 10% dos trabalhadores americanos estão empregados na indústria”. E prossegue a revista: 

“Nosso número de 10% vem da divisão do número de empregos na indústria - pouco mais de 14 milhões, 

digamos os números mais recentes - por uma força de trabalho total estimada (incluindo os autônomos, 

trabalhadores em tempo parcial e as forças armadas) de 147 milhões. Em 1970, cerca de 25% dos 

trabalhadores americanos estavam na indústria. A participação da indústria também tem caído em todas 

as outras economias desenvolvidas desde 1970. O declínio mais acentuado foi na Grã-Bretanha, onde 

esses empregos caíram de 35% para 14% da força de trabalho. Na verdade, o número real de empregos 

na indústria caiu pela metade desde 1970. A menor queda foi na Itália, onde a indústria ainda é responsável 

por 22% dos empregos. A Alemanha é a única outra grande economia onde mais de um quinto dos 

trabalhadores ainda se dedica à produção. No Japão, a participação caiu para 18%.” 
https://www.economist.com/finance-and-economics/2005/09/29/industrial-metamorphosis  
104The Economist, 29/09/2005 https://www.economist.com/finance-and-economics/2005/09/29/industrial-

metamorphosis  
105 Levanta-se aqui a questão do porquê em economias com elevadas taxas de automação da manufatura, 

como a do Japão, Cingapura, Coreia do Sul, apresentam baixas taxas de desemprego, respectivamente, 

2,9%, 3,3% e 4,9%? Não seria a adoção de tecnologia o motor para o aumento de produtividade e, por isso, 

enceta a possiblidade “que mais pessoas, não menos, sejam empregadas”? “Na verdade”, argumenta a The 

Economist, “ao reduzir os custos de produção, a automação pode criar mais demanda por bens e serviços, 

impulsionando empregos que são difíceis de automatizar. A economia pode precisar de menos atendentes 

de caixa nos supermercados, mas de mais massagistas. A tecnologia geralmente muda, em vez de destruir 

empregos” https://www.economist.com/special-report/2021/04/05/robots-threaten-jobs-less-than-

fearmongers-claim?itm_source=parsely-api.  

https://www.economist.com/finance-and-economics/2005/09/29/industrial-metamorphosis
https://www.economist.com/finance-and-economics/2005/09/29/industrial-metamorphosis
https://www.economist.com/finance-and-economics/2005/09/29/industrial-metamorphosis
https://www.economist.com/special-report/2021/04/05/robots-threaten-jobs-less-than-fearmongers-claim?itm_source=parsely-api
https://www.economist.com/special-report/2021/04/05/robots-threaten-jobs-less-than-fearmongers-claim?itm_source=parsely-api
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numerosos dados sobre a exploração do trabalho em sociedades como alemã, boliviana e 

brasileira, por exemplo106 -, que os custos sociais e econômicos da automação são 

desigualmente distribuídos entre a força de trabalho; sob este ponto de vista se deve 

perceber sua crítica, e não porque era contrário aos avanços e inovações do tecido 

econômico. E, neste passo, observava que o nível tecnológico da economia brasileira era 

quase primitivo, portanto, compreensível constatar o estado de miséria da massa 

trabalhadora nos textos da coluna “No Batente”107, mesmo daqueles empregados na 

indústria, setor econômico que, em tese, tenderia a oferecer os melhores empregos. Nesse 

plano, o que não escapava de seu escopo de análise era a exploração do trabalho e os 

mecanismos administrativos e econômicos aplicados pelo poder patronal para extorquir 

dos trabalhadores quantidade crescente de tempo de trabalho e impor jornadas e ritmos 

de trabalho intensos e infernais, seja pela forma mais arcaica (mais valia absoluta), seja 

pela forma mais sofisticada (mais valia relativa) (BERNARDO, 1991, MARX, 1994). É 

nos quadros das relações sociais de trabalho onde Tragtenberg (2011, p.349) situa a 

“existência e legitimidade do conflito social, isto é, de interesses diferenciados conforme 

as classes”, e é também onde, para ele, as classes sociais jamais deixaram de existir, pois 

elas se manifestam no plano econômico.  

Eis outro exemplo bastante significativo da atualidade do pensamento do Autor, 

principalmente porque é nessa esfera que se encontra as bases reais sobre as quais estão 

colocadas as condições materiais de vida; ou seja, num contexto em que as necessidades 

são experenciadas no plano econômico e político, abrindo horizontes possíveis em que os 

trabalhadores possam encetar modalidades de luta contra o patrão, o Estado e a 

burocracia sindical, em cujo processo da luta a forma de organização seja determinante, 

porque fundamental, na formulação de “organizações horizontais, igualitárias – comitês 

de greves, comissões de fábrica, conselhos operários” (TRAGTENBERG, 2008, p.14).  

A classe capitalista se recusa “conceder aos trabalhadores e, portanto, às suas 

lutas, qualquer autonomia” (TRONTI, 1982, p. 138). Por isso, os exploradores, sejam da 

 
106 Diz respeito a Participacionismo, cogestão e exploração do trabalho. FGV – EAESP, São Paulo, 1979, 

enorme estudo monográfico de Tragtenberg sobre o capitalismo no século XX, e depois este estudo resulta 

no livro Administração, poder e ideologia. 
107 A respeito, são muito elucidativos os artigos da Parte IX — Salário do livro Autonomia Operária 

(TRAGTENBERG, 2011a), em especial a série de três artigos intitulada “Brasil: um retrato sem retoque”, 

pp. 406-8. 
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esfera privada, pública ou do capitalismo de Estado108, impõem obstáculos às lutas dos 

trabalhadores, adotando ora o despotismo administrativo, ora aplicando métodos sutis de 

gestão da força de trabalho, particularmente os ligado aos círculos de controle de 

qualidade (CCQ), podendo este ser entendido aqui na forma de administração para 

prevenir conflitos, tipo de instrumento de manipulação laboral “para empulhar a mão de 

obra, procurando criar o escravo contente e autoassumido” (TRAGTENBERG, 2008, 

2011, p. 349).  

Os CCQs são o que hoje se conhece por toyotismo109, como observado 

anteriormente. Conhecido método de produção enxuta, como os administradores de 

empresa gostam de nomeá-lo, pois não compromete a economia em escala, porque 

combina eficiência, qualidade e baixos custos de produção em massa, com automação do 

trabalho, transnacionalização de bens e serviços, e de capital. Por meio da infraestrutura 

tecnológica, as empresas podem terceirizar ou gerenciar uma cadeia de produção à 

distância; em outros termos, uma empresa de economia avançada pode aplicar sua 

competência técnica explorando a força de trabalho de países de capitalismo em 

desenvolvimento (THE ECONOMIST, 2009, 2016).110  

Do ponto de vista do trabalhador, o toyotismo ampliou muitíssimo a dispersão e 

fragmentação da classe trabalhadora, em função de não mais prescindir da grande 

concentração de trabalhadores num mesmo espaço físico para acumular e reproduzir 

capital, 111 pois as grandes corporações montaram redes de produção que ultrapassam as 

fronteiras nacionais – conhecidas como cadeias de suprimento global. Ou seja, houve 

separação internacional das fábricas, cujo resultado é que uma mercadoria passa não mais 

apenas a ser montada nos limites de uma unidade produção de um país112; bagunçou os 

 
108 Sobre os quadros de opressão e das várias modalidades de realização do capital, particularmente em 

regimes que se dizem do trabalhador ou que falam em nome dele, foram consultados aqui três artigos de 

Tragtenberg (2011): “A China de Mao na pior”, pp. 66 – 67; “Polônia – trabalhador sob o “socialismo” 

blindado”, pp. 194 -195; e “Mugunzá na feijoada”, pp. 304 – 305. Originalmente publicados no NP e 

republicados em Autonomia Operária.  
109 A perspectiva que adoto para descrever o toyotismo devo, em particular, a Bernardo (2004, 2015). 
110 A propósito do toyotismo, a revista The Economist, edições de 19/10/2009, e de 23/11/2016, traçam 

interessante quadro deste sistema https://www.economist.com/news/2009/10/19/lean-production;  

https://www.economist.com/buttonwoods-notebook/2016/11/23/the-changing-face-of-global-trade  
111 Uma descrição bastante interessante do ambiente fabril antes do advento do toyotismo encontra-se em 

“As luzes da grande linha de montagem”. In. LINHART, Robert. Greve na Fábrica. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra 1980.  
112 A respeito das cadeias globais de produção, foi consultado aqui o relatório “Globalização em transição: 

o futuro do comércio e das cadeias de valor” https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-

growth/globalization-in-transition-the-future-of-trade-and-value-chains#part5; e BALDWIN, Richard. The 

https://www.economist.com/news/2009/10/19/lean-production
https://www.economist.com/buttonwoods-notebook/2016/11/23/the-changing-face-of-global-trade
https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/globalization-in-transition-the-future-of-trade-and-value-chains#part5
https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/globalization-in-transition-the-future-of-trade-and-value-chains#part5
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sindicatos reformistas, filhos diletos do fordismo, enfraquecendo-os e os deixando 

parecer desatualizados no contexto da economia global113; levou ainda mais longe a 

exploração do trabalho, com a expansão da economia gig, no popular economia dos 

‘bicos’, ou em outros termos, uberização do trabalho114 (caso dos trabalhadores de 

aplicativos de entrega e de transporte), onde a inserção laboral do trabalhador ou é por 

conta-própria, temporária ou freelancer, abalando os empregos tradicionais, destruindo 

outros, alterando, assim, o perfil da classe trabalhadora.115  

Estes pontos podem ser lidos como uma implacável derrota imposta aos 

trabalhadores. Nessa direção, e principalmente quando Tragtenberg (2011) volta o olhar 

para o contexto da sociedade japonesa, a fim de analisar a sequência de acontecimentos 

econômicos que tem levado ao aumento de produtividade, a baixa de custos e a 

implementação de novos mecanismos de manipulação para enquadrar a classe 

trabalhadora, ele comenta com irônica lucidez a enorme importância de compreender as 

remodelações das relações de trabalho e produção promovidas pelos capitalistas: 

OS CCQs que lá se constituíram, atualmente, estão sendo trazidos para cá. Porém, 

nenhum partido está prestando atenção nisso, da mesma forma como nenhum 

sindicato está prestando a atenção que deveria prestar ao peso da seção de recursos 

humanos e treinamento como área vital, cujos dados são importantíssimos para a ação 

sindical, razão pela qual os partidos devem deixar de “dormir deitados eternamente 

 
Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. The Belknap Press of Harvard 

University Press. Cambridge, Massachusetts, London, England, 2016 
113 A densidade sindical (proporção de trabalhadores filiados a um sindicato) consiste em bom indicador 

para elucidar a crise que se abate sobre os sindicatos. Segundo dados da OCDE de 2018, os últimos a que 

a pesquisa teve acesso, ela vem caindo significativamente no contexto de países de capitalismo 

desenvolvido. Por exemplo, nos EUA, passou de 22% (20 milhões de filiados), em 1980, para 10,1% (15 

milhões) em 2018; na Grã-Bretanha, passou de 52% (12 milhões de filiados), em 1980, para 17% (6,4 

milhões de filiados); e no Japão, passou de 31% (12,4 milhões de filiados), em 1980, para 23,4% (10 

milhões de filiados). Para densidade sindical, consultou-se estatísticas da OCED 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD# 

No Brasil, em 1992, segundo o IBGE, a força de trabalho ocupada e sindicalizada era de 23% em relação 

ao conjunto de ocupados.  E ainda com base em dados do IBGE, que compreendem o período de 2012 a 

2019, pode-se observar queda acentuada na densidade sindical. Em 2012, a taxa era de 16,1% (14 milhões 

de sindicalizados), mantendo-se estável entre 2013 e 2015, momento em que oscila em torno de 15% a 16% 

de sindicalizados entre os ocupados. Daí passou de 14,9% (13,5 milhões de sindicalizados), em 2016, para 

11,2% (11 milhões de sindicalizados), em 2019. Entre 2012 e 2019, o Brasil perdeu 27% de trabalhadores 

sindicalizados. 
114 Sobre economia gig ou uberização do trabalho, a revista The Economist, em sua edição de 23/10/2015, 

oferece perspectiva esclarecedora a respeito do seu funcionamento. https://www.economist.com/free-

exchange/2015/10/23/does-the-gig-economy-revolutionise-the-world-of-work-or-is-it-a-storm-in-a-teacup  
115 A interpretação a que se procede aqui para abordar as transformações no mundo do trabalho seguem os 

passos de Antunes (2006, 2013, 2014, 2019, 2020), particularmente Bernardo (2005, 2014) a propósito do 

toyotismo, e The Economist (2015), Tragtenberg (2011).   

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD
https://www.economist.com/free-exchange/2015/10/23/does-the-gig-economy-revolutionise-the-world-of-work-or-is-it-a-storm-in-a-teacup
https://www.economist.com/free-exchange/2015/10/23/does-the-gig-economy-revolutionise-the-world-of-work-or-is-it-a-storm-in-a-teacup
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em berço esplendido” e olhar mais dentro da fábrica, e ver o que lá está ocorrendo 

antes que seja tarde demais (p.348). 

De outro lado, e embora pareça paradoxal, na medida em que o capitalismo se 

renova e/ou se reestrutura, no seu estágio atual impulsionado pela tecnologia digital em 

grande escala, operando transformações socioeconômicas concretas, ele abre caminho 

para novos horizontes de luta contra a exploração do trabalho (TRAGTENBERG, 2006, 

2011, TRONTI, 1982). Cabe, portanto, a iniciativa ao trabalhador, porque “na 

reorganização do trabalho, que é um jogo, quem não faz leva”, escreveu Tragtenberg 

(2011, p 354). Nesta metáfora, está embutida a ideia de que as transformações econômicas 

(particularmente as que dizem respeito às relações de produção e ao mercado de trabalho), 

e que tem provocado vastíssima remodelação no funcionamento do capitalismo em escala 

mundial, produzem, consequentemente, a “necessidade da organização da classe 

trabalhadora em âmbito internacional” (TRAGTENBERG, 2006, p. 25). 
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Considerações finais 

O levantamento das fontes filosóficas de Mauricio Tragtenberg da pesquisa, 

transporta para a forma dissertação, reteve que, em sua bagagem de Autor e de Pensador, 

há uma vasta erudição humanista, em uma síntese inspirada entre o conhecimento clássico 

e o popular, em parte fruto da sua notável cultura autodidata. Este aspecto observado 

direcionou a pesquisa em busca de outras influências ao pensamento e à obra do Autor. 

Assim colocado, por meio de um inventário panorâmico das fontes bibliográficas, pode 

constar-se, resumidamente, amplo leque de influências a transitar pelas reflexões, 

meditações, citações de Tragtenberg, como a presença de Kant, Hegel, Marx, Weber, os 

socialistas libertários, os marxistas heterodoxos, Maquiavel, em particular, os teóricos das 

grandes corporações, dentre outros. Sob a influência destes quadros de referência teórica 

de fôlego, Tragtenberg aprofunda os estudos de Filosofia, História, Sociologia, Política e 

Economia, explorando, de forma crítica e sistemática, as ideias formuladas pelas referidas 

influências e as remete para compreensão dos domínios concretos da realidade político-

social.  

O que desencadeia um conjunto de reflexões e de novas abordagens, acerca da 

política, pelas quais desconstrói a ilusão de que democracia representativa é o governo 

do povo ou o povo no poder. Pela percepção de seu deslocamento para o campo da 

administração de empresas, identifica a unidade produtiva como real espaço de luta 

política e, com isso, inovando o debate acerca das formas de dominação e de opressão 

política; na análise das vicissitudes do mercado de trabalho e os variados graus de 

exploração, sobretudo, ao perceber, por exemplo, que a redução relativa do número de 

trabalhadores, em um dado setor da economia, é compensada pela intensificação da 

exploração. Por ser conhecedor dos mecanismos de funcionamento da mais valia no 

contexto de acumulação e reprodução de capital; ou no tocante à observação das lutas e 

resistências reais pela melhoria necessária da condição de vida do trabalhador, sempre 

ressaltando, em suas análises acerca do assunto, o papel da auto-organização como 

matéria principal da luta, não seu conteúdo reivindicatório. Em face destes pontos, 

Tragtenberg não se cansava de alertar que a vida do trabalhador não melhoria por decreto, 

nem o socialismo seria implementado em gabinete ou com palavras de ordem contra o 

modo de produção capitalista. 



100 

 

No passo dos dados bibliográficos, abriram-se outras perspectivas de 

investigação, a ratificar o mencionado, ao que se buscou conferir como certas influências 

soavam na maneira do Autor tratar determinado tema nos escritos acadêmicos ou de 

intervenção no debate público. Com efeito, foi possível identificar na conformação do seu 

pensamento uma ampla síntese, inspirada em elementos marxistas, libertários, 

weberianos, e da filosofia política clássica, muitas destas fontes adquiridas de leituras 

autodidatas; outras, influências concretas, porque obtidas mediante relações socias e 

políticas vividas – que se pode chamar de influência efetiva do meio sobre a obra, nos 

termos de Candido (2006, p.28). Particularmente, aquelas junto ao movimento operário, 

em especial a que se estabeleceu por meio da coluna “No Batente”.  

Não significa dizer que amalgamou todas as influências intelectuais, de modo a 

desconsiderar particularidades e especificidades contidas nas circunstâncias históricas em 

que cada escola de pensamento fora pensada e sistematizada. Mas, sim de ressaltá-las, 

parafraseando Candido (2001, p. 77), como espécie de rios que foram escoando por baixo 

da estrada da vida de Tragtenberg, que desembocam na morada da sua trajetória de 

trabalhador da educação e pensador dos problemas concretos da sociedade. Delas, com 

discernimento, assimilou o que lhe interessava e prosseguiu. 

Do universo das Obras Completas da Coleção Mauricio Tragtenberg consultadas, 

foram escolhidas três obras, pelos traços relevantes ao contexto de análise do modo de 

produção capitalista e, por isso, complementares segundo o ângulo em que se situou os 

propósitos desta dissertação. A evidenciar a referida constatação: Burocracia e ideologia, 

Administração, poder e dinheiro, e Autonomia operaria, está última, como mencionado, 

composta por artigos de opinião, a maioria deles oriundos da coluna “No Batente”.  

Nas referidas obras, manifestam-se aspectos do militante combativo pela causa 

dos trabalhadores, do intelectual intransigente na análise dos problemas econômicos e 

políticos do Brasil e da sociedade global, em cujas interpretações das tensões históricas, 

dos conflitos sociais, a complementar ao anteriormente observado, põem em destaque 

frente a frente, exploradores e explorados em oposição; expõe as condições de trabalho 

em estado bruto, e desmascara ideologias administrativas que idealizam a convivência 

entre trabalhadores e capitalistas, vendendo-a como uma relação harmoniosa. Estas são 

preocupações dominantes de Tragtenberg, portanto, ocupam um lugar central em sua 

obra.  
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De outra maneira, significa que Tragtenberg jamais perdera de vista a luta de 

classes, porque a compreendeu e a situou no campo das relações sociais de trabalho, na 

infraestrutura econômica, deixando claro que é na unidade produtiva o espaço onde ela 

se realiza, porque é ali onde o trabalhador é explorado e oprimido em nome “da exigência 

da acumulação e reprodução do capital” (TRAGTENBERG, 2006, p.23). Nestes termos, 

é evidente que traços do marxismo afloram das análises de Tragtenberg, notadamente o 

de linhagem heterodoxa, que posiciona a abordagem do capitalismo nos quadros das 

relações sociais de trabalho.  

À sua vez, a versatilidade de Tragtenberg pode ser ilustrada, ao aplicar os 

ensinamentos weberianos ao estudo da burocracia, seja partidária ou sindical, 

independente da coloração ideológica, seja estatal ou empresarial, entendendo-a como 

instrumento de dominação a serviço das classes dominantes. Ou, na formulação crítica 

libertária, às instituições partidárias de esquerda que, em nome do trabalhador, visa 

alcançar o poder para participar do sistema estabelecido, convertendo-se em instituição 

de dominação e de exploração da classe trabalhadora; ou ao dedicar-se à análise das 

relações de poder na escola, enquanto espaço de reprodução das relações de dominação e 

exploração da sociedade global, abordando, criticamente, a relação professor/aluno e 

equipe dirigente.  

Tragtenberg mostra-se heterodoxo nas ideias que defendeu e na prática que 

expressou, eis seu modus político e teórico que, em síntese, evidencia a sua filosofia 

política de inspiração inconformista e revolucionária. É o que se ressalta do que fora 

pesquisado, senão corre-se o risco, ao enquadrá-lo nesta ou naquela corrente de 

pensamento, de deixar escapar a compreensão daquele que foi uma das figuras mais 

luminosas da história do pensamento brasileiro, ao lado de Mario Pedrosa, Antonio 

Candido, Paulo Emilio Sales Gomes, Hermínio Saccheta, Sérgio Buarque de Holanda, 

Florestan Fernandes e pares. 

Porque como ninguém expressou de forma mais exata, na prática e na teoria, uma 

intransigente defesa de um movimento de solidariedade comum e internacional entre 

todos os trabalhadores. Praticou a discussão livre de dogmas acadêmicos; sobretudo, 

porque fomentou junto aos trabalhadores uma prática política, para a qual enfatizava a 

ideia de que os próprios devem gerir e controlar as organizações de luta. Em outras 

palavras, esteve a defender uma estratégia de autonomia política dos trabalhadores, pois, 

que ninguém vive ou luta por procuração.  
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Os traços apontados por esta dissertação evidenciam a atualidade do Autor e do 

Pensador Maurício Tragtenberg. Sua obra pavimenta um possível caminho para a 

compreensão e a interpretação dos mecanismos de funcionamento do capitalismo 

transnacionalizado e dos desafios, em termos de luta, que a ordem social capitalista coloca 

para os trabalhadores, cada vez mais fragmentados e segmentados. A luta tem sido, em 

certos momentos, de vida ou de morte, porque muitos trabalhadores têm as vidas roubadas 

pelas péssimas condições de trabalho. Ao final, sugere-se a hipótese de que, se o mundo 

capitalista continua a triunfar e não foi ainda ultrapassado, é porque a luta dos 

trabalhadores ainda não foi capaz de superá-lo. Assim, para começar a longa travessia, 

com vistas a uma sociedade futura, fundada em princípios socialistas libertários, em que 

a norma deverá ser produzir para viver, em vez viver para produzir, seja, sem dúvida, a 

meta superior, Tragtenberg propõe principiar pela abertura da porta de serviços e que se 

passe a observar as relações que ali se desenvolvem.  
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Apêndice  

Cronologia sumária da obra de Mauricio Tragtenberg 

Apresentam-se aqui mais alguns traços acerca dos acontecimentos biográficos do 

Autor. Note-se que, em razão da grande quantidade de artigos, resenhas, prefácios, 

palestras, debates, entrevistas (totalizando mais de quinhentos textos) publicados em 

revistas acadêmicas e na imprensa, que depois vão compor alguns dos títulos da Coleção 

Mauricio Tragtenberg, optou-se por fazer uma seleção de textos, cujo critério de 

importância foi apresentar ao leitor como assuntos variadíssimos foram abordados, como 

uma mostra do autor versátil que foi e de um espírito de observação original e 

antidogmático. Neste sentido, destacam-se alguns artigos de opinião, outros acadêmicos 

e os livros, na ocasião em que foram originalmente publicados. Além dos títulos da 

Coleção: 

1953. Publica “Dostoiévski e o parricídio” na Folha Socialista, de 5 de dezembro. 

No mesmo diário, publica “O encouraçado Potemkin: a ‘“autocrítica’”; 

1960. Com o texto “A importância da literatura para o homem de cultura 

universitária, qualquer que seja a sua especialização”, ganha o Prêmio Graciliano Ramos, 

concurso de literatura para os universitários, instituído pelo Ministério da Educação e 

Cultura e pela revista O Cruzeiro; 

1962. Publica o ensaio “Franz Kafka: o romancista do absurdo” na edição número 

1 da Revista Alfa, do Departamento de Letras da FFCL de Marília, texto premiado pelo 

Centro Literário Barros Vasal do Rio Grande do Sul, no gênero Ensaio Literário; 

1966. Publica o artigo “O pensamento de Max Weber” na Revista de História, da 

FFLCH, número 65; 
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1967. Publica Planificação: desafio do século XX, pela editora Senzala, resultado 

da monografia apresentada à Universidade de S. Paulo, que lhe permitiu prestar vestibular 

e cursar Universidade; 

1968. Publica “Questões pedagógicas: a história e o problema de sua divisão” na 

edição número 74 da Revista de História da USP; 

1970. No jornal O Estado de São Paulo, publica o artigo “Visão de Max Weber”; 

1971. Publica o artigo “O anti-Weber: H. Marcuse”, na Revista Brasileira de 

Filosofia, volume 21; 

1972. Diário do Povo, publica o artigo “Unicamp: um golpe de mestre”; 

1973. Publica o artigo “A Teoria Geral da Administração é uma ideologia?” na 

edição de outubro – dezembro da Revista de Administração de Empresas da FGV. E 

apresenta Burocracia e ideologia como tese de doutorado na sociologia da USP; e 

também publica o ensaio “As utopias a partir do Renascimento”, na Revista de Cultura e 

Educação; 

1974. Burocracia e ideologia é transposta para a forma de livro e publicada pela 

Editora Ática. E na Folha de São Paulo publica o artigo “Pós-graduação exige uma 

política para a ciência”; 

1976. Publica o ensaio “Max Weber e a Revolução”, na edição número de 18, de 

outubro - novembro da revista Estudos Cebrap; 

1977. Na Folha de São Paulo publica o artigo “Os barões proletários”. E na 

Gazeta Mercantil publica o texto “A essência e a aparência na Rússia em 1917”;  

1978. Apresenta no I Seminário de Educação Brasileira o ensaio “A delinquência 

acadêmica”; 

1979. Apresenta a monografia Participacionismo, co-gestão e exploração do 

trabalho para o concurso da cadeira de professor titular da FGV – EAESP, São Paulo. E 

na revista Educação e Sociedade, número 2, publica texto “Violência e trabalho através 

da imprensa sindical”; 

1980. Publica Administração, poder e ideologia pela editora Moraes. Pelo Núcleo 

de Pesquisas e Publicações da Getúlio Vargas (NPP-Eaesp/FGV) publica o Relatório de 

Pesquisa intitulado Rathenau e a crise do liberalismo; 
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1981. Estreia a coluna sindical “No Batente”, no jornal Notícias Populares. E 

organiza o livro Marxismo heterodoxo, editado pela Brasiliense e para qual faz a 

introdução aos autores abordados na obra;  

1982. Publica Sobre educação, política e sindicalismo pela editora Autores 

Associados: Cortez, edição que reúne o ensaio “A delinquência acadêmica” entre outros. 

E na Revista Interamericana de Planificación, do México, volume 16, número 63-4, de 

setembro – dezembro, publica em espanhol o artigo “Administração participativa no 

Brasil: Lages e Boa Esperança”;  

1983. Na Folha de São Paulo publica o artigo “Os que furtam com unhas políticas 

as eleições em Santa Catarina”; 

1984. Na Folha de São Paulo publica o artigo “A nova eugenia”; 

1985. Redige para aula expositiva na FGV o artigo “Evolução da Revolução 

Russa de 1917 até hoje”; 

1986. Pela editora Moderna publica Reflexões Sobre o Socialismo; 

1987. Publica o artigo “Marx e Bakunin” nos Cadernos Ensaio Série Grande 

Formato, vol. 1. São Paulo: Ensaio; 

1988. Pela coleção discutindo a história da editora Atual publica A revolução 

Russa; 

1989. Marca o fim da coluna “No Batente”. E no Jornal da Tarde publica a 

resenha sobre o livro Insalubridade: morte lenta no Trabalho, com o título “A poluição 

no interior do sistema fabril”;  

1990. Escreve o Memorial para o concurso para professor titular na Faculdade de 

Educação da Unicamp; 

1991. Publica “Rosa Luxemburgo e a crítica aos fenômenos burocráticos”, texto 

que compõe o livro Rosa Luxemburgo: a recusa da alienação, organizado por Isabel 

Maria Loureiro e Tulio Vigevani, editado pela Unesp/Fapesp; 

1994. Concede entrevista ao Diário do Grande ABC, discorrendo sobre a ausência 

de oposição política no país; 
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1996. Texto da palestra “Neoliberalismo e cultura universitária”, publicado em 

Conciliação, neoliberalismo e educação, de Franklin Leopoldo e Silva et. Al., editado 

pela Funesp/Annablume;  

1997-8. Trabalha na edição crítica das obras de Han Fei-Tsu e Kautylia, 

maquiavelistas, respectivamente, de origem chinesa e hindu; 

2004. Lançamento da Coleção Maurício Tragtenberg, editada pela Unesp, 

composta por dez títulos. Sobre educação, política e sindicalismo – 3ª edição é o primeiro 

título da Coleção; 

2005-6. Lançamento de mais dois títulos da Coleção Mauricio Tragtenberg, 

respectivamente, Administração, poder e ideologia – 3ª edição, e Burocracia e ideologia 

– 2ª edição; 

2007-8. Lançamento de mais dois títulos da Coleção Mauricio Tragtenberg, 

respectivamente, A Revolução Russa – 2ª edição, e Reflexões sobre o socialismo – 8ª 

edição; 

2009-10. Lançamento de mais dois títulos da Coleção Mauricio Tragtenberg, 

respectivamente, A falência da política, e O capitalismo no século XX – 2ª edição; 

2011-12. Lançamento de mais três títulos da Coleção Mauricio Tragtenberg, 

respectivamente, Autonomia operária, Educação e burocracia, e Teoria e ação 

libertárias. 

 

  



122 

 

Gráfico de palavras 

Gráfico de palavras montado a partir de um banco de dados de autores da 

biblioteca pessoal de Mauricio Tragtenberg. Destacam-se, no gráfico, aqueles autores que 

mais vezes constam do banco de dados, ou seja, com mais títulos na biblioteca.  

 

 


