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RESUMO
Este estudo busca apreender os elementos constitutivos do processo de trabalho
contemporâneo e sua relação com a qualificação profissional do trabalhador em
empresas com base microeletrônica em Curitiba. Toma por pressuposto o trabalho
como categoria fundamental da história do ser humano e das sociedades. Situa a
categoria trabalho nos marcos do capitalismo e explora as contradições deste modo
de produção, que se apropria de forma privada da riqueza socialmente produzida.
Apresenta o processo de trabalho historicamente construído, a partir do
entendimento de Marx, apontando as transformações progressivas do trabalho, e
nesta mesma lógica, o processo de apropriação dele em diversos momentos
históricos, que promoveram – e buscam promover – o extraordinário
desenvolvimento das forças produtivas. Busca analisar os processos produtivos de
base microeletrônica e a relação desses processos com a qualificação do
trabalhador, estabelecendo os pontos convergentes com a análise feita por Marx,
mostrando que as teses de divisão do trabalho, simplificação do processo de
trabalho e rebaixamento da força de trabalho, estabelecidas há dois séculos, vem
sendo reforçadas nos dias atuais.
Palavras-chave: Trabalho; Tecnologia; Qualificação do Trabalhador; Processos
Produtivos; Modo de Produção Capitalista

ABSTRACT
This study intends to learn the constituent elements of the contemporary work
process and its relation with professional qualification of the workers in companies
with microelectronics base in Curitiba. It assumes the work as fundamental category
in the history of human beings and societies. It locates the category work on
capitalism milestones and explores the contradictions of this production mode, which
appropriates the wealth socially produced. It presents the working process historically
built from the understanding of Marx, indicating the gradual transformation of work,
and in this same logic, its ownership process in various historical periods, which
promoted - and try to promote - the extraordinary development of productive power. It
tries to analyze the production processes of microelectronics base and the relation
between these processes and the qualification of workers, setting the converging
points with the analysis made by Marx, showing that the thesis of work division,
simplification of work process and lowering of workforce, established two centuries
ago, is being reinforced nowadays.
Key-words: Work; Technology; Worker Qualification; Productive Processes;
Capitalist production mode.
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