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1.INTRODUÇÃO 

 

          A ofensiva ideológica na atual fase do capitalismo tardio assumiu, e vem 

assumindo, várias facetas nos mais diferentes planos e espaços. No espaço da produção 

intelectual e acadêmica, e no plano da teoria, alguns elementos do discurso ideológico 

atingiram mais diretamente o que se convencionou chamar de �ortodoxia marxista�∗ , 

particularmente duas destas linhas, de imediato, nos interessam mais diretamente: 

primeiro, a crítica às chamadas �grandes narrativas�, ou as narrativas totalizantes; 

segundo, a produção teórica com centralidade na tecnologia, ou nas novas tecnologias, e 

seus supostos efeitos sobre as relações sociais e sobre o trabalho. 

          Entre as várias críticas à construção de grandes narrativas destacam-se aquelas 

que sustentam a parcialidade destas narrativas, no sentido do alcance, e sua condição de 

prisão teórica responsável, inclusive, pelo afastamento do sujeito em relação à realidade 

material. Produto de tal crítica, manifesto como prática generalizada nas ciências 

humanas, é a excessiva �delimitação� dos objetos de investigação, ou em síntese, o 

primado do micro-objeto para um correspondente sujeito modesto em sua pretensão 

teórica. Um efeito progressivo de tal dinâmica é amplamente reconhecido, a saber, a 

valorização de novos objetos de investigação, até então �desprezados� pelas grandes 

narrativas. Entretanto, este elemento é insuficiente enquanto contrapeso às contradições 

teóricas derivadas do refluxo relativo da teoria em relação à profusão de novos objetos. 

Mais ainda, a resistência em relação à validade das grandes narrativas conduziu a uma 

espécie de positivismo inconsciente e a uma grande falta de compromisso com o 

interesse social da pesquisa. Porem é no plano da própria lógica que o retrocesso foi 
                                                
∗  A �ortodoxia marxista� supõe uma inflexibilidade teórica que, de fato, foi a marca da produção teórica 
associada aos interesses da burocracia de Estado do leste europeu e China (variações distintas do que se 
convencionou chamar de stalinismo e maoísmo). Entretanto, a mudança de predicado, o marxismo 
ortodoxo, supõe algo distinto, particularmente a referência mais direta ao método do materialismo 
histórico e dialético marxiano, tal como exposto por Lukács em �O Que É o Marxismo Ortodoxo?�. 
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mais significativo: a relação entre o todo e as partes recuou às formas básicas do 

silogismo aristotélico e ao primado da identidade: o todo enquanto conjunto harmonioso 

de elementos arranjados através de uma lógica classificatória, lógica amplamente 

amparada pela divisão em �áreas do conhecimento� e seus respectivos objetos de 

interesse: produziu-se um �especialista� deslocado das necessidades e contradições da 

totalidade que o cerca, pelo menos em seu desejo, e voltado a micro-objetos de interesse 

restrito.  

O segundo preceito do método cartesiano �dividir cada 
uma das dificuldades em tantas parcelas que forem 
possíveis e requeridas para melhor resolve-las�, válido 
até certo ponto na matemática e nas ciências físico-
químicas, mostra-se inutilizável em ciências humanas 
onde o progresso do conhecimento não caminha do 
simples ao complexo, mas do abstrato ao concreto por um 
oscilação contínua entre o conjunto e as partes. 
(Goldmann, L. Ciências Humanas e Filosofia. S. Paulo, 
Difusão Européia do Livro, 1967.) 
 

          Uma segunda tendência contraditória e ideologicamente mais �comprometida� 

tem na direção do desenvolvimento tecnológico sua base de sustentação. É certo que 

tais tendências trazem um significativo grau de ficção, embaladas por um 

impressionismo em relação à possibilidade de emancipação através do desenvolvimento 

das chamadas novas tecnologias, de um novo trabalho e de um novo produtor 

relativamente ativo e não subordinado às determinações do capital; ou, em síntese, uma 

espécie de reformismo teórico de �chão de fábrica�, uma visão ficcional e romantizada 

da unidade produtiva de alta composição orgânica que, com freqüência, desemboca 

numa visão prodhuniana1 de uma sociedade constituída de produtores independentes 

                                                
1 Em a �Miséria da Filosofia�, Marx desenvolvveu o que posteriormente seriam as bases de sua crítica da 
economia política, pari passu à crítica a Proudhon; particularmente a aproximação com o conceito de 
trabalho abstrato e a mediação da troca através do tempo médio socialmente necessário para a produção 
de determinada mercadoria. Além de outros problemas, Proudhon fixou-se numa socieade de produtores 
independentes, atribuindo ao caráter �injusto� da troca a origem e a lógica da desigualdade; de fato, 
Proudhon incorporou só parcialmente, ou equivocadamente, a teoria do valor trabalho de Ricardo, 
obscurecida, freqüentemente, pelo universo da troca e da relação entre oferta e demanda, utilidade e 
condumo da mercadoria. Surpreendentemente, há um retorno à lógica das �trocas justas� e das redes 
�solidárias� entre produtores como saída, menos para o modo de produção capitalista, para a chamada 
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qualificados, realizadores de �trabalho imaterial�. No entanto, independente da ficção 

produzida, a grande limitação desta tendência, do primado das (novas) tecnologias, 

consiste na estranha incompreensão a respeito do caráter desigual e combinado do 

desenvolvimento capitalista. Posterior à obra marxiana, a teoria do desenvolvimento 

desigual e combinado é atribuída comumente a Trotsky e tomada como uma 

contribuição da Teoria da História marxista. É Mandel (1985) que, além de sua 

aplicação ao processo histórico como um todo, localiza no desenvolvimento desigual e 

combinado uma característica necessária, estrutural e funcional da acumulação do 

capital, ou seja, a desigualdade em diferentes níveis (de capital constante, capital 

variável, mais-valia e composição orgânica) constitui-se num catalisador e numa fonte 

imprescindível no processo e reprodução do capital2. Por esta razão, a insistente 

projeção de novas relações sociais de trabalho baseadas no emprego das chamadas 

novas tecnologias apenas muito marginalmente dá conta do cenário mais amplo da 

reprodução ampliada e das tendências dominantes do mundo do trabalho. É bem 

verdade que as elaborações de Mandel, datadas do início da década de 70 se basearam, 

quase que exclusivamente, nos diferencias de produtividade e nas trocas desiguais entre 

o centro e a periferia, suficiente para a época; entretanto, processos históricos 

significativos como o colapso dos Estados burocráticos do leste da Europa, incluindo o 

colapso da exURSS, e a adesão mais direta da burocracia chinesa ao capital, exigem a 

ampliação dos elementos e variáveis envolvidos no desenvolvimento desigual e 

combinado da acumulação no capitalismo em sua fase tardia e descendente. De 

qualquer modo, apenas através da construção teórica de uma totalidade significativa3 e 

                                                                                                                                          
crise do trabalho ou como expressão de uma nova e suposta dimensão subjetiva do trabalho. MARX, K. 
Moséria da Filosofia: resposta à Filosofia da Miséria do Sr Proudhon. S. Paulo, Ciências Humanas, 1982. 
2 �Onde há igualdade, não há lucro� (Galiani, �Della Moneta�, em Custodi, parte moderna, t. IV, p.244 
In: MARX, Karl. O Capital. Rio : Bertrand, 1994. p.178) 
3 Totalidade significativa é utilizada aqui como elaborado por Lucien Goldman, enquanto conceito que 
possibilita a mediação entre o todo e as partes, sem que o todo seja tomado como somatória das partes, e a 
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coerente do modo de produção é possível uma leitura da atual etapa, inversamente às 

tentativas de projeção ficcional, a partir de nichos e pólos mais avançados muitas vezes 

hipotéticos ou existentes apenas em potencialidade, do mundo da produção e do 

trabalho. 

          A tese fundamental proposta consiste na afirmação de uma crise estrutural de 

reprodução sistêmica manifesta na atual etapa do capitalismo tardio, datada a partir do 

final dos anos 60 e início dos 70; e que tal crise produz uma nova relação entre 

civilização e barbárie, não mais de antítese, mas uma relação dialética, como produto da 

manifestação ampliada das contradições sistêmicas em tempos de transição. Ou seja, a 

substituição do dilema civilização ou barbárie pela unidade contraditoriamente 

constituída de uma civilização com elementos de uma barbárie, gerada por uma 

reprodução sistêmica do capital crescentemente precária e anti-humanista em sua lógica 

endógena e funcional. A análise de Mandel, particularmente sua teoria das ondas 

longas, será tomada como referência juntamente com a obra marxiana ( O Capital e os 

Grundrisse). Isto não exclui a utilização de outras referências para a solução de questões 

pontuais, mas necessárias para a construção de uma totalidade significativa. A opção 

por Mandel tem duas razões: primeiro, pela ortodoxia da obra no sentido da utilização 

do método de Marx, da crítica da economia política; segundo, a necessidade de uma 

leitura da trajetória do capital além das flutuações conjunturais e de curta duração, que 

possibilite um horizonte mais amplo da dinâmica estrutural da formação social 

(concreta) capitalista. 

          Com relação à barbárie sistêmica, seu caráter estrutural, portanto não conjuntural, 

é inerente à própria reprodução sistêmica. Na medida que o modo de produção 

apresenta contradições estruturais - agravamento qualitativo de contradições insolúveis 

                                                                                                                                          
relativa subordinação dos vários elementos da realidade a uma determinada direção do processo histórico, 
especialmente no plano da subjetividade. 
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nos limites da hegemonia do capital - progressivamente as diferentes mediações 

efetivadas finalmente resumem-se a uma superexploração sobre o trabalho e suas 

condições imediatas de existência. As mediações lançadas mão pelo capital têm um 

efeito �barbarizante� além de não garantir uma inflexão na trajetória da taxa de lucro e 

da acumulação ampliada: 

• O retorno ampliado ou qualitativo das formas absolutas de extração da mais-

valia, ou seja, através da ampliação extensiva e intensiva da jornada de trabalho. 

• A intensificação dos métodos de racionalização do trabalho sem alteração 

qualitativa da magnitude do capital empregado, portanto, uma tendência ao 

aumento da intensidade do trabalho a partir de uma mesma base técnica ou sem 

a realização da técnica potencialmente existente. 

• Aumento da superpopulação relativa de tipo estagnada, e é neste aspecto que o 

capital assume um caráter crescentemente excludente, produzindo o que alhures 

(WAMBIER, 2001) foi caracterizado de �lumpenização social�, fenômeno 

marcado pela pauperização. 

• O caráter crescentemente rentista do capital num duplo sentido: através do 

crescimento relativo e absoluto do trabalho improdutivo, e através da crescente 

importância da renda tecnológica que qualitativamente modifica a relação entre 

ciência e capital, agravando o caráter anti-humanista da ciência. 

• O desenvolvimento ampliado do departamento III (mercadorias de luxo e 

bélicas), especialmente a transformação da economia armamentista em elemento 

funcional e estrutural do sistema, como meio indispensável de absorver o capital 

excedente. Mediação que procura dar conta das contradições derivadas da 

superacumulação e do subinvestimento (produtivo) que afetam diretamente a 
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dinâmica das forças produtivas, seja através da destruição, da ociosidade ou da 

não realização das forças produtivas em potência. 

          Finalmente, o desenvolvimento de uma barbárie de tipo sistêmica tem seus efeitos 

sobre a educação, como um todo. Mais precisamente, tem-se verificado um 

subdesenvolvimento estrutural da educação pública manifesta, de um lado, pela 

decadência do sistema público no centro capitalista ou naqueles países onde em algum 

momento foi constituída uma rede pública como produto da ação do welfare state e, de 

outro, a incapacidade da periferia capitalista de constituir algo além da escola precária. 

Efetivamente, existe uma tendência mundial à �escola mínima�, como definida alhures 

(WAMBIER, 2001), facilmente identificada através da queda generalizada dos 

investimentos nas redes públicas. Um quadro que aponta, insistentemente, para uma 

mudança em relação ao caráter de classe da tarefa histórica ligada à constituição de 

redes públicas universais de massa, ou seja, a burguesia e o capital apenas 

conjunturalmente, parcialmente e de forma localizada foram capazes de cumprir tal 

tarefa e, portanto, sua realização transcendeu os limites do programa iluminista e do 

agente social a ele associado.  

PROMETEU TRAÍDO. 

          A condição humana, excetuando os bolsões de prosperidade da segunda metade 

do século XX, e além dos grupos minoritários apropriadores do excedente, tendeu a ser 

vista enquanto tributária do erro, do pecado, do crime de traição. Para a tradição cristã, 

por exemplo, não bastou o auto-sacrifício do messias para redimir a humanidade do 

pecado primevo. Tal visão trágica, quase universal, não pode ser atribuída a outro 

elemento que não o fardo do trabalho, da necessária transformação da natureza em 

nome da sobrevivência. Mais que o messias é a técnica que exclusivamente conduz ao 

caminho da abundância material e da riqueza intelectual: a grande ferramenta oferecida 
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aos homens, na forma alegórica do fogo, pelo solidário Prometeu. Mas a humanidade 

tem a prodigiosa capacidade de trair-se, de negar-se ao desafio de realizar no mundo 

real o paraíso projetado em fantasia. Mais que isto, se tratando do quadro atual, estamos 

traindo a confiança de Prometeu na humanidade, a técnica (o fogo) transformada em 

instrumento de autofagia; o fogo (a técnica) como negação do processo �civilizatório�, 

reafirmação da trágica condição humana. Poucas épocas, como atualmente, o 

desenvolvimento técnico foi tão revelador de sua dependência em relação às 

determinações sociais, com agravante do seu estágio ampliado de desenvolvimento. A 

dialética destruição/uso de Mészáros facilmente desdobra-se numa dialética 

desenvolvimento/retrocesso; com facilidade conquistas no campo de conhecimento 

revestem-se de um conteúdo anti-humanista em seu emprego prático. Facilmente a 

razão (instrumental) transfigura-se na mais indiscreta irracionalidade. A emancipação 

através da técnica, do fogo de Prometeu, e sua própria sobrevivência, nunca foi tão 

dependente do conflito das classes em luta, do conflito fundamental entre capital e 

trabalho. 
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2.UMA BARBÁRIE DE NOVO TIPO. 

 

          De forma recorrente, ao longo da história, a chamada barbárie foi evocada de 

diferentes formas e conteúdos; ora como produto da dominação e da qualificação 

negativa do �outro�, ora como apelo moral associado a mecanismos de defesa de 

culturas xenófobas, ora como �mal estar da civilização� diante de atrocidades e desvios 

de conduta sociais. Não gratuitamente o tema aparece com mais contundência a partir  

de  duas situações básicas: momentos de expansão e ocupação de territórios a partir do 

poder coercitivo militar � e o combate à barbárie passa a compor a estrutura do discurso 

ideológico de legitimação � e diante das crises que afetam as instituições e a estrutura 

social como a face mais aparente e irrecusável das contradições da realidade. O 

chamado �longo século XX� (ARRIGHI,1996), em particular, frequentemente aludiu à 

barbárie em seus diferentes aspectos, ou seja, tanto como produto da ofensiva 

imperialista, herdeira do século XIX, quanto produto do mal-estar gerado pelas ameaças 

e retrocessos em relação ao modelo de processo civilizatório construído, em grande 

medida, a partir da herança intelectual iluminista � a igualdade jurídica e os direitos 

individuais elaborados ao longo do processo da revolução burguesa na França  e 

universalizados através da expansão/generalização do modo de produção capitalista4. 

Como a análise do discurso ideológico de legitimação dos imperialismos não constitui 

objeto direto dessa análise, mesmo porque tal discurso vem adquirindo um conteúdo 

mais �sutil� ao longo do tempo, há a necessidade do tratamento do tema da barbárie 

enquanto reação da consciência indignada5 e que, eventualmente, adquire o status de 

                                                
4 Apenas com a Revolução de 1789 consolida-se um processo deflagrado, pelo menos, desde a grande 
crise do século XIV, quando o regime de propriedade sofre a transição da posse (propriedade condicional) 
para a forma absoluta e privada. O resgate do Direito romano clássico, pelo menos desde a renascença, 
deve também ser entendido como produto desta mudança, seu resgate é o resgate da cidadania enquanto 
igualdade jurídica e o Direito Civil como regulador das relações de propriedade. 
5 No sentido do existencialismo ateu de Sartre, ou seja, Homem como projeto para o futuro. 
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conceito; e é justamente este o aspecto mais importante imposto pela realidade imediata, 

a saber, a aproximação de um conceito que tenha um caráter operatório em relação ao 

desenvolvimento das contradições nas relações sociais do capitalismo tardio, que se 

revestem de um crescente caráter estrutural e sistêmico pelo menos a partir de meados 

da última década de 70. 

          O chamado �longo século XX�6 em função da sua intensidade, da profundidade 

dos processos históricos e, principalmente, de seu caráter �inacabado�  (de uma certa 

forma  ainda se constitui em �nosso presente�); processos estruturais em curso 

dependem da correlação de forças sociais e da luta de classes, ou mais precisamente do 

conflito entre capital e trabalho, para que prevaleça uma determinada possibilidade e, 

consequentemente, para que tais processos realizem-se plenamente. Entretanto, apesar 

de seu caráter inacabado, determinadas considerações gerais são possíveis e necessárias.  

Primeiro, o século XX foi marcado, num sentido mais amplo, pelo desenvolvimento 

incomparável das forças produtivas, tanto objetivas (materiais) quanto subjetivas 

(humanas), no mesmo tempo que desenvolveu as forças de destruição (não só 

exclusivamente as armas e material bélico)7. Ao lado do desenvolvimento tecnológico 

científico e da elevação em escala da produção de valores de uso, o século XX produziu 

barbáries com efeitos de massa muito além de um significado apenas local. Aparente 

contradição não deve ser considerada como disfuncional, já que na medida do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, da subordinação do valor de uso ao 

valor de troca, derivada do processo de valorização do capital, a tecnologia assume o 

papel de elemento catalisador tanto da civilização quanto da barbárie. Seria incorreto 

                                                
6 Ou breve, como definido por Hobsbawm que, em última instância, possui o mesmo significado, ou seja, 
de um século intenso do ponto de vista histórico. 
7  As forças destrutivas são tomadas como aquelas mercadorias cujo valor de uso, sua �utilidade�, é a 
destruição dos elementos constituintes das forças de produção (capacidade de trabalho, meios de trabalho 
e objetos de trabalho), particularmente o arsenal bélico. Mesmo valores de uso de uso corrente, tendo sua 
utilidade instrumentalizada pela lógica da mercadoria, assumem um conteúdo irracional, como, por 
exemplo, o automóvel à combustão. 
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delegar exclusivamente a um suposto desvio moral ou a uma momentânea recaída em 

relação ao processo civilizatório o uso generalizado das forças de destruição, desde o 

Zykloton B, passando pelo uso militar da física quântica à vulgarização do AK 47 pelos 

clãs e etnias mais isolados da África. Segundo, a ascensão da barbárie em meio ao 

desenvolvimento do modo de produção capitalista pode ser associada a um movimento 

dialético de retração e expansão da presença do capital. Mais precisamente, da mesma 

forma que ondas de expansão do capital, e sua correspondente ação imperialista, são 

marcadas pela violência e pela coerção, em diferentes níveis � desde o uso generalizado 

da violência, como no antigo Congo belga, à coerção mais �seletiva� das ditaduras 

militares na América latina � ondas de retração, como a atual, acirram as contradições 

inerentes do modo de produção e, dependendo das dimensões da crise, podem elevá-las 

a um caráter estrutural e insolúvel em relação aos limites das transformações e reformas 

possíveis realizadas pelo capital. Desta forma, as manifestações da barbárie podem ser 

associadas tanto a períodos (ondas longas e ciclos curtos) ascendentes como 

descendentes das taxas de lucros, direta ou indiretamente, porém associadas à dinâmica 

de momento da acumulação de capital, de forma mais ou menos mediada em relação à 

otimização possível da taxa de lucros e dos métodos para sua obtenção.  Pode-se, a 

título de hipótese, supor uma fase de expansão do capital a partir da ocupação de novas 

áreas de exploração baseada em altíssimas taxas de mais-valia, provocando, 

concomitante ao processo de acumulação ampliada, a degradação do nível de vida das 

massas; ou uma conjuntura de retração da taxa de lucro com conseqüente ampliação do 

exército industrial de reserva e do número de excluídos pelo capital. De qualquer forma, 

sempre buscando contemplar as idiossincrasias do processo histórico e evitando 

tautologias e mecanicismos, é necessário construir uma nova relação teórica entre 
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civilização e barbárie a partir da mediação do capital e seu processo contraditório de 

valorização. 

          Embora tenha se avançado significativamente sobre o tema, permanece uma visão 

marcada por algumas características. Primeiro, a barbárie é vista como antítese da 

civilização, o que na maioria dos casos leva a uma construção conceitual puramente 

idealista, ou seja, a barbárie como negação dos valores �consolidados� da modernidade 

de base iluminista e, em última instância, da sociedade burguesa. Evidentemente não se 

trata de atribuir um conteúdo absolutamente ideológico e instrumental ao processo 

civilizatório levado a cabo pela revolução social burguesa e pela ascensão do capital, 

descartando os avanços tanto do ponto de vista material ou do desenvolvimento das 

forças produtivas quanto da subjetividade moral (fundamentalmente em função de seu 

caráter laico). Entretanto, a barbárie, vista apenas como desvio de valor em relação ao 

sistema ético da sociedade de contrato, fundada na igualdade jurídica, é profundamente 

limitante e tende a assumir um conteúdo moralista e fenomenológico, como pode ser 

constatado, por exemplo, através da crítica ao nazifascismo. Todo seu horror tende a ser 

revisto a partir e nos limites da barbárie de Auschwitz, ou seja, a rejeição e a denuncia 

da violência nazifascista omitindo sua relação umbilical com o capital; desde sua 

gênese, desde a superação da marginalidade política de um pequeno grupo de direita 

bávaro através do apoio do capital, até a instrumentalização dos campos de 

concentração pela grande indústria. 

          Do ponto de vista do marxismo, particularmente, a teorização sobre a relação 

dicotômica entre civilização e barbárie, inversamente à crítica de conteúdo moral-

idealista, procura assentar suas bases em elementos da materialidade, das relações 

sociais de produção. Entretanto, além de reproduzir uma visão polarizada da relação 

entre civilização e barbárie � algo que deve ser objeto de revisão na medida da 
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generalização e do aprofundamento das contradições do capitalismo em sua fase tardia � 

tende a tomar esta última como episódica e pontual, enquanto fato histórico limitado por 

estreitas e estritas variáveis no tempo e no espaço. A visão episódica e factual da 

barbárie pode até conter traços um pouco mais elásticos, além das manifestações 

conjunturais, mas no sentido da construção de modelos cuja finalidade está a serviço do 

enquadramento factual e episódico. Michael Löwy (2000), por exemplo, constrói o 

seguinte modelo para a �barbárie moderna�: 

Pode-se definir como propriamente moderna a barbárie que apresenta 
as seguintes características: 

• Utilização de meios técnicos modernos. Industrialização do 
homicídio.  Exterminação em massa graças às tecnologias 
científicas de ponta. 

• Impessoalidade do massacre. Populações inteiras � homens 
e mulheres, crianças e idosos � são �eliminados�, com o 
menor contato pessoal possível entre quem toma as 
decisões e as vítimas. 

• Gestão burocrática, administrativa, eficaz, planificada, 
�racional� (em termos instrumentais) dos atos bárbaros. 

• Ideologia legitimadora do tipo moderno: �biológica�, 
�higiênica�, �científica� (e não religiosa ou tradicionalista). 

• Todos os crimes contra a humanidade, genocídios e 
massacres do século XX não são modernos no mesmo grau: 
o genocídio dos armênios em 1915, o genocídio levado a 
cabo pelo Pol Pot no Camboja, aquele dos tutsis em 
Ruanda etc. associam, cada um de maneira específica, 
traços modernos e traços arcaicos.(LOWY, 2000, p.49) 

 

          Uma formulação, a título de exemplo, de significativa contribuição, 

principalmente no que diz respeito à relação entre tecnologia e extermínio e à crítica ao 

mito da razão enquanto elemento inerente ao desenvolvimento técnico. Entretanto, um 

modelo um tanto reducionista e referenciado no holocausto da II Guerra. É muito pouco 

provável que a barbárie levada a cabo pelo nazifascismo seja reeditado nos mesmos 

moldes e, como discutido anteriormente, a referência factual, principalmente quando é 

elevada à condição de modelo teórico, reduz as possibilidades operacionais com o 

conceito num quadro mais amplo e necessário, ou seja,  aquele da reprodução sistêmica. 

A barbárie racionalizada, planejada e gerada a partir de instrumentos técnicos, 
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disponíveis através do desenvolvimento das forças produtivas � e de fato transformadas 

em forças de destruição através da instrumentalização político e ideológica pelo capital - 

é uma de tantas formas que o barbarismo pode assumir, tanto em �tempos sombrios�, 

portanto conjunturalmente, quanto em processos historicamente mais profundos e 

estruturais. 

          A necessidade de construir um conceito da barbárie que possibilite ampliar o 

horizonte de visão sobre nossa época, época da crise estrutural do capitalismo tardio, 

necessariamente deve enfrentar os principais elementos e injunções de uma crise de 

dimensão sistêmica. Portanto parece injustificável, especialmente para o campo 

marxista, a desconsideração qualitativa da relação entre barbárie e crise sistêmica, ou 

seja, enquanto um processo histórico marcado por uma relação profundamente mediada 

e dialética entre civilização e barbárie, portanto entre avanço e retrocesso, entre 

humanismo e anti-humanismo. Diferente da posição de Michael Löwy, não se trata de 

um tratamento quantitativo do barbarismo, através do emprego da tecnologia e do 

planejamento racional, mas das razões históricas que possibilitaram determinado 

processo ou evento e, o que é mais importante, a progressiva redução do leque 

multicausal de sobredeterminação8 dos eventos particulares e a progressiva 

determinação por processos mais amplos, tributários da crise sistêmica; ou seja, 

processos determinados pelas contradições do modo de produção capitalista em sua fase 

de crise estrutural. Este é o significado mais profundo da �barbárie moderna�. A 

contradição crescente entre valores de uso e valores de troca, a contradição crescente 

entre processo social de produção e apropriação privada, contradição crescente entre os 

departamentos de produção de meios de produção e de meios de consumo, incapacidade 

crescente de realizar e generalizar o desenvolvimento potencial da III Revolução 

                                                
8 No sentido dado por Althusser, ou seja, a concorrência de vários fatores sendo o econômico 
determinante em última instância. 
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Técnica e Científica, a queda crescente da taxa de lucro média em função do aumento 

crescente e acelerado da composição orgânica do capital, a crescente contradição entre 

forças de produção e forças de destruição, o crescente aumento do grau de exploração 

do trabalho, o aumento global do exército industrial de reserva, etc, compõe um quadro 

de contradições estruturais do modo de produção capitalista que agudamente 

determinam a direção do processo histórico em seus elementos mais importantes. 

Qualquer diversionismo em relação ao imperativo desse quadro sobre a reprodução 

sistêmica tende a apresentar-se como superficial e insuficiente para a compreensão da 

realidade concreta, mais precisamente, que se furte em relação às determinações da crise 

estrutural  e dos seus efeitos: a barbárie de um novo tipo. 
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3.CIVILIZAÇÃO COM BARBÁRIE: TRANSIÇÃO E CONTRADIÇÃO. 

 

          Um conhecido trecho do Manifesto Comunista, de Marx e Engels (1987), é 

pródigo na geração de polêmicas; ora por interpretações equívocas, ora porque 

abasteceu as críticas ao suposto simplismo maniqueísta da interpretação marxiana da 

história. Entretanto uma leitura contextualizada pode indicar não modelos teóricos, mas 

uma imagem da complexa passagem de um modo de produção a outro, em outras 

palavras, das transições estruturais. 

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burguês da 
corporação e oficial, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em 
constante antagonismo entre si, travaram uma luta ininterrupta, umas 
vezes oculta, aberta outras, uma luta que acabou sempre com uma 
transformação revolucionária de toda a sociedade ou com o declínio 
comum das classes em luta.(MARX, 1987,p.35.) 
 

         Não seria arriscado afirmar que Marx e Engels, sempre tendo o tempo histórico 

como referência, formularam a partir de determinado horizonte histórico possível, mais 

precisamente, as duas grandes transições parcialmente conhecidas: a transição da 

Antigüidade clássica para a Idade Média  e o próprio processo de gênese do modo 

capitalista de produção (bem mais conhecido); ambos processos tendo a Europa 

ocidental como palco. Transições que distinguem-se não só por aspectos ligados às suas 

respectivas singularidades históricas, o que é evidente, mas em relação à construção de 

uma teoria da transição, em outras palavras, se houvesse tal teoria essas experiências 

seriam a base para dois modelos distintos. Isto porque foram processos, em suas 

determinações mais amplas, com dinâmicas opostas. O primeiro marcado pela 

decadência (Alta Idade Média), por retrocessos em diferentes níveis, o segundo, 

marcado por tendências contraditórias, mas finalmente determinada por uma direção 

progressiva � considerando que o processo histórico não se constitui  numa seta linear e 

sim num movimento errático. A referência às classes sociais, particularmente à luta de 
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classes, não pode ser tomada como um elemento de retórica imposto pela necessidade 

política imediata da I Internacional em gestação (instrumentalisar a ação política do 

proletariado durante a Primavera dos Povos), mas como elemento de importância 

decisiva: a dinâmica das contradições geradas nos períodos de transição dependem, em 

última instância, da dinâmica e natureza da luta de classes em sua relação com o estado 

geral das forças de produção herdadas e disponíveis. 

         A longa transição da Antigüidade clássica para a Idade Média na Europa ocidental 

� e é bom ressaltar que não há exemplo de curta transição � que pode ser pelo menos 

datada desde o século III, teve duas características, de uma ampla série, que merecem 

destaque. Primeiro, a Alta Idade Média herdou, na forma de um baixo nível de 

desenvolvimento das forças produtivas, a contradição básica do modo de escravista 

clássico; contradição entre o contingente, em termos absolutos e relativos numeroso, de 

indivíduos desvinculados diretamente da produção, em parte realizadores de trabalho 

improdutivo, e o uso do trabalho intensivo na produção a partir do uso extensivo do 

escravo-mercadoria. Em outras palavras, um significativo desenvolvimento cultural 

(ciência, arte e literatura), mas de pouca aplicabilidade na produção, dominada pela 

lógica do trabalho intensivo, particularmente físico-muscular do escravo-mercadoria. 

Mesmo a urbanidade, nicho histórico do desenvolvimento técnico, não foi capaz de 

garantir o uso generalizado de técnicas conhecidas, que se mantiveram num patamar 

abstrato e improdutivo9. O latifundium romano, apesar de voltado à produção de valores 

de troca enquanto seu objetivo principal, mostrou-se uma unidade limitada em sua 

capacidade de desenvolver as forças sociais de produção. A contradição entre a riqueza 

da produção e a produção de riqueza, contrariamente ao modo capitalista de produção 

atual, não foi mediado pelo desenvolvimento da divisão do trabalho e pelo 
                                                
9 a máquina à vapor de Heron é um exemplo representativo da falta de compromisso prático da ciência 
grega. Embora construída a partir de princípios físicos sofisticados, como a mecânica dos fluídos, o 
engenho não possuía qualquer utilidade. 
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aprimoramento e realização técnicos. Bastou o colapso das relações sociais entre o 

proprietário dos meios de produção e a massa de escravos-mercadoria para que uma 

transição traumática e longa não só tivesse início como também, e principalmente, fosse 

marcada pela �pauperidade� das forças sociais de produção herdadas. 

          Um segundo aspecto dessa transição diz respeito à intervenção de um agente 

social transformador; mais precisamente, além do nível de desenvolvimento das forças 

de produção herdadas, a transição do regime escravo para o sistema do colonato gerou 

um novo agente social com limitadas possibilidades de intervenção na realidade. 

Primeiro, porque apesar da posse (direito de uso) dos meios de produção, mecanismos 

de dependência e extração de renda não favoreciam seu papel como agente de 

transformação técnica, independente da produtividade do trabalho (permanecendo baixa 

como no sistema anterior). Aos produtores diretos era reservado somente o necessário à 

subsistência física, e em relação a um patamar bastante modesto de necessidades. Por 

outro lado, os mesmos laços de subordinação e dependência não favoreceram uma ação 

de classe que pudesse alterar a correlação de forças francamente favorável aos 

bellatorii, permanecendo a luta de classes num patamar residual, inviabilizando 

qualquer alteração mais significativa nas relações sociais e no curso regressivo das 

forças de produção; ou seja, os conflitos entre o patriciado e a plebe ou entre os 

cidadãos livres e escravos, que tanta importância teve na Antigüidade clássica, não 

encontraram um correspondente a altura em toda a Alta Idade Média. 

          Já a transição feudalismo/capitalismo foi objeto de intenso debate e análise, 

principalmente, pelo marxismo10; o próprio Marx analisou tal processo, sendo a 

chamada acumulação primitiva do capital um momento privilegiado nesse aspecto. 

Entretanto, o mais importante são as diferenças essenciais que distinguem esta transição 
                                                
10 obras como �A Evolução do Capitalismo� de Dobb, �Linhagens do Estado Absolutista� de Anderson e 
�Acumulação Mundial 1492-1789� de Gunder Frank, são alguns dos melhores exemplos de obras de 
influência marxista que tem na transição feudalismo/capitalismo seu objeto. 
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daquela marcada pelo seu caráter regressivo. A transição feudalismo/capitalismo deu-se 

a partir de uma dinâmica distinta em relação aos dois elementos essenciais: a dinâmica 

das forças de produção e a ação de um agente histórico de transformação. Com relação 

ao primeiro aspecto, a Baixa Idade Média não só promoveu o desenvolvimento de 

forças de produção herdadas como despertou novas forças até então limitadas a uma 

existência residual. No campo, antigas técnicas foram recuperadas e generalizadas 

enquanto novas técnicas ou foram introduzidas como produto do aumento do 

intercambio, especialmente com o Oriente, ou foram até mesmo criadas e generalizadas 

no próprio espaço das unidades de produção da Europa ocidental. Se o aumento 

significativo dos excedentes de produção agrícola foi o aspecto mais aparente desse 

desenvolvimento, a divisão do trabalho entre agricultura e artesanato, no âmbito do 

mundo rural, foi o aspecto que mais conseqüências tivera em relação à acumulação 

primitiva � para alguns autores, o put out sistem e a relativa liberdade em relação às 

corporações urbanas de conteúdo medieval fizeram do campo, inicialmente, um pólo 

mais dinâmico para a produção artesanal11. Por outro lado, a revitalização da cidade, 

contrariamente à Antiguidade clássica, não se limitou ao seu status político � centro de 

poder do Estado e núcleo residencial da classe dominante - mas se deve, 

fundamentalmente, ao seu aspecto econômico. Data desse período o início do processo 

de superação do campo pela cidade enquanto centro mais dinâmico de desenvolvimento 

da divisão do trabalho e da acumulação técnica. O próprio comércio, antes uma 

atividade essencialmente usuária, gradativamente foi estabelecendo vínculos mais 

diretos com a produção, ampliando, dessa forma, não só a demanda por valores de uso, 

mas também a produtividade do trabalho. Em síntese, o processo de acumulação 

                                                
11 a valorização do papel do campo no processo de transição, na Inglaterra, foi mais apropriadamente 
levantada no curso dos debates iniciados com a polêmica entre Dobb e Sweezy. Não seria exagero afirmar 
que uma nova teoria da transição, aplicada à crise do capitalismo, tenha neste debate um importante ponto 
de partida. 
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primitiva do capital, não desconsiderando seus aspectos anti-humanistas � cercamentos 

na Inglaterra, o ressurgimento da escravidão no Ocidente e a ocupação da América � 

consistiu num acumulo de desenvolvimento das forças de produção que possibilitou o 

salto de qualidade criado pela introdução da maquinaria. 

          A burguesia cumpriu o papel de agente histórico transformador desse processo 

transicional. Primeiro como agente do desenvolvimento técnico, fosse através do 

comércio que implicou num intercâmbio amplo, além da troca de valores de troca, 

integrando também, mesmo que inconscientemente, a troca de múltiplos conhecimentos 

(não só técnicos mas também científicos); fosse como produtor independente, condição 

possibilitada, inicialmente, pelo advento do pequeno modo de produção; fosse como  

agente direto da transformação dos processos de produção na direção da unidade fabril, 

a chamada via revolucionária da gênese da classe burguesa, segundo Marx. A ação 

transformadora da burguesia na produção teve uma correspondência política, desde a 

conquista da autonomia na comuna até a condição de pólo dirigente e consciente das 

revoluções burguesas. Foi capaz de traduzir sua visão de mundo e seus interesses num 

corpo mais ou menos coerente de idéias, traduzi-la num programa político e, finalmente, 

realiza-lo através da tomada do controle do Estado, incorporando demandas mais 

amplas que seus interesses imediatos e lançando mão da violência revolucionária 

quando necessário � e não sem exageros já que suas alas mais radicais invariavelmente 

tornaram-se objeto da mesma violência. Entre �Brumários� e �Termidores� a burguesia 

cumpriu um  papel político finalmente transformador até meados do século XIX12. 

          Este breve e conhecido histórico se justifica pela necessidade de se tomar a 

verdadeira dimensão da dicotomia formulada por Marx e Engels para o significado mais 

amplo das transições, ou seja, entre transições com tônica na transformação 
                                                
12 Referência aos golpes de 9 Termidor (1794) e de 18 Brumário (1799), quando a alta burguesia francesa 
agiu no sentido de congelar e encerrar o processo da revolução em função da ameaça jacobina e sans-
culotte. 
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revolucionária - através da ação de uma classe social, de um agente histórico 

revolucionário - e transições marcadas pelo definhamento contínuo da velha estrutura 

social,  com ênfase em retrocessos de variadas dimensões e alcances. Evidentemente, 

não se trata da construção de modelos estanques, de um dilema de natureza formal e 

pré-dialético, mas possibilidades tendenciais com ênfase numa ou noutra direção. E aqui 

se cobre de importância decisiva a variável da luta de classes, o elemento 

objetivo/subjetivo do processo histórico � produto do desenvolvimento das forças 

produtiva e das relações de produção ao mesmo tempo que se constitui no espaço das 

visões de mundo em conflito - responsável, em última instância, pela própria direção de 

tal processo. Perry Anderson (1995), em sua análise do Estado absolutista, postula da 

seguinte forma o papel da luta de classes na �solução� das contradições do processo 

histórico: 

 Hoje, quando a �história a partir de baixo� tornou-se senha 
reconhecida tanto em círculos marxistas como não marxistas e 
produziu já importantes benefícios para a nossa compreensão 
do passado, é apesar de tudo necessário relembrar um dos 
axiomas básicos do materialismo histórico: que a luta secular 
entre as classes resolveu-se em última instância no nível 
político da sociedade � e não no nível econômico  ou cultural. 
Em outras palavras, é a construção e a destruição dos estados 
que sela as modificações básicas  nas relações de produção, 
enquanto subsistirem as classes. Uma �história a partir de 
cima� � do intricado mecanismo da dominação de classe � 
surge, portanto, como não menos essencial que uma �história a 
partir de baixo�. (ANDERSON, 1995, p.11) 
 

         A luta de classes, portanto, em seus desdobramentos, decidirá, em última 

instância, se a atual crise estrutural do modo de produção capitalista conduzirá a uma 

superação positiva dos entraves ao desenvolvimento pleno das forças produtivas, a 

superação do seu controle pelo capital - com a correspondente elevação geral do nível 

de vida das massas, tanto em seus aspectos objetivos (sobrevivência material) quanto 

subjetivos (conhecimento e arte) �; ou, inversamente, o definhamento contínuo do modo 

de produção, com contínuo desenvolvimento dos elementos de uma barbárie sistêmica 
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(uma civilização com barbárie), em particular, uma generalizada superexploração do 

trabalho e seus múltiplos efeitos.  
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4. O CAPITALISMO TARDIO: CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

 

4.1.AS ONDAS LONGAS MANDELIANAS. 

          Há muito se discute a factualidade das teorias que prevêem uma dinâmica 

capitalista marcada por ciclos curtos e longos ou, como mínimo, por uma tipologia do 

desenvolvimento do capital13. Aqui tomaremos tanto a tipologia quanto a teoria da 

ondas longas do economista Ernest Mandel (1985), particularmente contidas em �O 

Capitalismo Tardio�, com alguns adendos provisórios, em grande parte tributários da 

análise da dinâmica capitalista das últimas duas décadas.  

         Duas ressalvas prévias são necessárias. Primeiro, a temporalidade e a cronologia 

propostas por Mandel não correspondem a uma série estatística das variáveis 

explicadoras dos movimentos em ondas de longa duração da acumulação capitalista � a 

massa de lucro, a taxa de lucro e o volume e ritmo de acumulação. Entretanto, e o que é 

mais importante, as ondas longas madelianas correspondem às inflexões históricas de 

efeitos a longo prazo, além dos ciclos curtos do desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, essencialmente conjunturais. A análise histórica, apesar da ausência de 

parâmetros quantitativos, se não é suficiente, pelo menos oferece uma base qualitativa 

mais ou menos sustentada nas mediações entre as dinâmicas do capital e a luta de 

classes, ou mais precisamente, na relação mais ampla entre capital e trabalho 

assalariado: se a relação entre as manifestações mais agudas das contradições endógenas 

do desenvolvimento capitalista e o acirramento da luta de classes não é mecânica, no 

sentido formal da relação causa/efeito, é real e finalmente determinante para o processo 

histórico, pelo menos desde a Primavera dos Povos. Segundo, trata-se de uma teoria em 

construção, em função de duas razões básicas: o desenvolvimento do conhecimento 

                                                
13 o próprio Mandel faz um histórico e uma crítica às diversas teorias a respeito do caráter cíclico do 
desenvolvimento capitalista em O Capitalismo Tardio. 



 23

histórico (mesmo considerando o atual refluxo dos estudos marxistas propriamente 

historiográficos) que possibilita uma permanente revisão da trajetória das ondas, 

especialmente seus momentos de inflexão; a dinâmica mais recente do capitalismo, 

particularmente, a partir do início dos anos 70 em função dos aspectos estruturais da 

crise, algo que aponta para desafios teóricos e políticos de significativas dimensões, até 

mesmo inéditos. 

         As ondas mandelianas caracterizam inflexões na dinâmica do modo de produção 

capitalista, com duração de mais ou menos 50 anos; muito além, portanto, do chamado 

ciclo curto, de duração média de 5 anos, que, dentro de uma lógica composta por 

movimentos tendencialmente ascendentes ou descendentes, compõe a trajetória das 

ondas longas14. Algumas variáveis determinam as oscilações ascendentes e 

descendentes da economia capitalista: massa de lucro, taxa de lucro, volume e ritmo da 

acumulação. Quando tais variáveis são ascendentes, igualmente ascendente será a curva 

da onda, com duração média de 25 anos; quando descendentes as variáveis ter-se-á uma 

curva descendente, o que equivale a movimentos depressivos da economia É a dinâmica 

da acumulação capitalista, da taxa de lucro, que determina a oscilação das ondas longas. 

A necessidade de uma teoria equivalente, que além de Kondratieff e Schumpeter teve 

sua melhor expressão em Mandel, não corresponde a um desejo idealista de �encontrar� 

uma determinada ordem numa economia caracterizada, entre outras coisas, pela 

anarquia da produção. Antes de um desejo teórico, tais teorias buscaram dar conta de 

                                                
14 Entre as diferentes tentativas de construção de uma teoria sobre os ciclos mais elásticos do capital a de 
Mandel foi a escolhida por várias razões. Primeiro, porque do ponto de vista cronológico é a mais 
atualizada, que contempla a atual fase de transformações do modo de produção capitalista. Segundo, a 
análise mais propriamente histórica da trajetória do capital, uma grande narrativa do seu 
desenvolvimento, aparece em Mandel de forma mais consistente. Finalmente, o caráter multicausal das 
inflexões se aproxima mais de uma análise materialista dialética; mesma as retomadas mais recentes de 
kondratieff, ou Schumpeter, como empreendido por Arrighi e Wallerstein (ARRIGHI, G. Costume e 
Inovação: ondas longas e estágios do desenvolvimento capitalista. In: ARRIGHI, G. A Ilusão do 
Desenvolvimento. Petrópolis. Vozes. 1997.) recaem numa espécie de �metafísica� do ciclo longo, 
principalmente quando estabelecem para as fases ascendentes (fase A) e descendentes (fase B) uma 
rigidez de eventos e tendências que não condiz com a flexibilidade do desenvolvimento histórico do 
capital. 
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um ciclo que é inerente ao processo de acumulação capitalista que se inicia, em se 

tratando de ondas longas, quando são modificadas as bases produtivas e técnicas da 

acumulação, portanto mudanças qualitativas no capital fixo com conseqüente elevação 

da produtividade do trabalho e, portanto, da massa de mais-valia; produtividade que, 

cedo ou tarde, reproduz uma das principais contradições endógenas do modo de 

produção capitalista: o desequilíbrio entre produção e realização da mais-valia. 

Elementos exógenos aos processos de produção e valorização, mas indiretamente 

vinculados, como conjunturas significativas de efeito mais amplo em relação à luta de 

classes, ao conflito fundamental entre capital e trabalho podem intervir em tais 

oscilações. À medida que contradições internas do modo de produção capitalista têm 

assumido um caráter irreversível e estrutural, tendem também a assumir a aparência 

única de uma crise sistêmica, cujos elementos são indistinguíveis de uma totalidade 

marcada pela decadência; as contradições subjetivas da luta de classes, portanto, passam 

a prevalecer em relação às contradições internas ao processo de acumulação de capital. 

O atual momento do capitalismo tardio, de crise estrutural, tendencialmente, deve 

apresentar-se como uma etapa de luta aberta, não velada, de conflito entre capital e 

trabalho. 

         A necessidade de uma teoria a respeito das oscilações do desenvolvimento do 

modo de produção capitalista não tem outra fonte que o próprio caráter cíclico da 

acumulação. Tomando como ponto de partida a curva ascendente, geralmente associada 

a mudanças na base técnica da produção, o ciclo é iniciado por um período de 

acumulação acelerada do capital, portanto de massa e taxa ascendentes de lucros, e de 

ritmo e volumes acelerados de acumulação. De origem multicausal, dependente da 

trajetória das variáveis fundamentais do modo de produção em dado momento histórico 

(composição orgânica do capital, taxa de massa de mais-valia, valor do capital constante 
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e tempo de rotação do capital, etc), as curvas ascendentes abrem um período de 

acumulação ampliada e de superlucros para os setores mais dinâmicos do capital. O 

caráter anárquico da economia capitalista eleva os interesses privados sobre o 

planejamento estrutural, aprofundam a contradição crescente e inerente entre valores de 

uso e valores de troca que, entre outras formas, se manifesta através da contradição 

entre produção e realização da mais-valia, através da superprodução. A 

superacumulação surge como efeito imediato da crise de realização, quando o capital 

encontra dificuldades em obter, através do processo produtivo, a taxa média de lucro 

anterior à crise. Não se trata, portanto, de capital em excesso, mas capital em 

dificuldades para sua valorização, efeito da contradição entre processo de trabalho e 

valorização propriamente dita, pelo excesso de capacidade e possibilidades limitadas 

para obtenção de superlucros. O efeito direto de tal conjuntura é um período de 

acumulação desacelerada, uma curva descendente quando ocorre a combinação entre 

desvalorização do capital - que em última instância equivale a uma taxa decrescente de 

utilização das forças produtivas, como afirma Meszáros (2002) � e o subinvestimento de 

capital, em sua forma produtiva. 

         A curva descendente da onda longa, portanto, é marcada por uma totalidade 

determinada pela queda média da taxa de lucros; quando o mundo da produção passa a 

ser afetado por um comportamento refratário do capital, pelos processos de 

superacumulação, desvalorização e subinvestimento. Trata-se de um momento quando 

prevalece a destruição, a ociosidade (desvalorização), e a crise de realização 

(subinvestimento) das forças produtivas. São, concomitantemente, contradições 

constituintes do ciclo mais a longo prazo de acumulação e também criam as condições 

para a sobrevivência do capital. Através da desvalorização e do subinvestimento o 

capital obtém dois objetivos fundamentais para a sua reprodução e, posteriormente, para 
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sua acumulação ampliada: de um lado, em detrimento do desenvolvimento ampliado 

das forças produtivas, obtém uma mediação da contradição tendencial entre a produção 

e realização de mais-valia, de outro, garante uma poupança de capital ao longo do 

tempo que possibilita uma renovação, ou até mesmo uma revolução, da tecnologia 

produtiva através do investimento em capital fixo, ou seja, através de uma crescente 

taxa de crescimento do capital fixo (razão entre mais-valia aplicada em capital fixo 

adicional e a totalidade do capital fixo mobilizado no processo produtivo), com o 

objetivo de elevar a taxa média de mais-valia quando surgirem as condições para tanto. 

Portanto, a destruição e a incapacidade de realizar as forças produtivas potencialmente 

existentes, em dado momento, são elementos constitutivos do próprio processo de 

acumulação de capital. A capacidade para o desenvolvimento das forças produtivas pelo 

modo de produção capitalista não é absoluta, é relativa em relação aos modos de 

produção pretéritos, pois é produto de uma combinação dialética entre desenvolvimento 

e realização, destruição, ociosidade e subutilização, variáveis dependentes das 

possibilidades de obtenção de lucro. 

         Embora Mandel insista no caráter multicausal das inflexões nas ondas longas, sua 

análise claramente se aproxima da formulação de Kondratieff à medida que destaca os 

processos de renovação/inovação do capital fixo ou as chamadas revoluções 

tecnológicas, impulsionadas pelas unidades produtivas e ramos produtores de meios de 

produção ou bens de capital (Departamento I). Ressalva feita à dependência do 

capitalismo em relação a elementos exógenos favoráveis à abertura de conjunturas de 

aumento repentino da taxa de lucro e, inversamente, o papel finalmente determinante 

das contradições endógenas do modo de produção nas inflexões que abrem curvas 

descendentes de acumulação desacelerada. Para Mandel, basicamente, através de quatro 

fatores podem ocorrer o aumento súbito da taxa de lucro e a conseqüente transição do 
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subinvestimento para o investimento produtivo. Primeiro, após uma queda da 

composição orgânica do capital média, produto, geralmente, de processos de 

desindustrialização, seja através da destruição das forças de produção, seja através do 

deslocamento do capital para áreas mais atraentes para obtenção de mais-valia; segundo, 

através do aumento repentino da mais-valia; terceiro, através da queda do valor do 

capital circulante, da matéria-prima; finalmente, através da redução do tempo de rotação 

do capital circulante. As inflexões ocorridas por volta de 1848 e com a conjuntura da II 

Guerra foram representativas do aumento súbito da taxa de lucro. Entretanto é possível 

afirmar que tais conjunturas responsáveis pela deflagração de períodos mais longos da 

acumulação acelerada de capital são, crescentemente, mais dependentes de fatores 

exógenos ao processo estrito de acumulação, especialmente a luta de classes. Isto 

porque as contradições inerentes ao modo de produção capitalista se aprofundam, a 

mediação torna-se cada vez menos provável e seus efeitos tendencialmente assumem 

aspectos estruturais, ou seja, irreversíveis, e o próprio processo de acumulação 

dependente da luta tendencialmente aberta entre capital e trabalho: este é o caráter do 

capitalismo tardio após os anos 70, é neste sentido que se apresenta como 

estruturalmente em crise. 

         As grandes transformações tecnológicas aparecem como ponto de partida das 

ondas longas mandelianas, detonadoras de períodos de acumulação crescente de capital 

até o esgotamento das possibilidades de obtenção de superlucros sobre determinada 

base técnica, de máquinas motrizes, portanto, cumprem um papel destacado as 

inovações e a produção do Departamento I (produção de meios de produção). A 

inflexão para uma curva decrescente é, portanto, produto do imperativo das 

contradições internas do modo de produção, da contradição entre valores de uso e de 

troca ou, como afirma Mészáros, contradição entre a riqueza da produção e a produção 
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de riqueza; contradição que, no plano �macroeconômico�, manifesta-se enquanto 

contradição entre uma crescente demanda de meios de produção no Departamento II 

(produtor de meios de consumo) e a decrescente demanda de meios de subsistência e 

consumo improdutivo no Departamento I (produtor de meios de produção). As ondas 

mandelianas, num total de quatro, devem ser consideradas em suas duas fases (curvas 

ascendentes e descendentes) e são assim distribuídas em relação à história do 

capitalismo, levando em conta o ponto de partida das transformações técnicas: 

• do final do século XVIII até a �Primavera dos Povos�, 1848, a onda longa 

iniciada com a Revolução Industrial, ou seja, com o advento do modo de 

produção capitalista propriamente dito. 

• da �Primavera dos Povos� até ± 1890, iniciada, a partir da produção mecânica 

das máquinas a vapor, caracterizada como a I Revolução Tecnológica. A derrota 

das revoluções de 1848, especialmente a Revolução de Junho, na França, não foi 

devidamente considerada por Mandel. Tal lacuna causa estranheza tendo em 

vista a importância dada pelo próprio Marx a primeira grande derrota do 

proletariado enquanto principal protagonista histórico15. 

• de ± 1890 até a conjuntura envolvendo a II Guerra, aberta através da utilização 

de máquinas e motores elétricos e à combustão, caracterizada como II 

Revolução Tecnológica. 

                                                
15 a Primavera dos Povos, além de outras razões, tem uma importância estratégica para a compreensão do 
desenvolvimento político da hegemonia do capital e da intervenção do movimento operário. Por exemplo, 
manifestou o processo combinado entre o fim do ciclo das revoluções burguesas e o novo ciclo das ações 
independentes do proletariado, foi a primeira tentativa de levar a cabo um programa socialista sem as 
injunções do projeto jacobino e foi um processo histórico continental, tanto nos eventos quanto nas 
repercussões. Se a caracterização do processo tem sua base nas obras marxianas do período, A Luta de 
Classes na França e O 18 Brumário de Luis Bonaparte, ainda não há clareza sobre seu impacto sobre a 
dinâmica do desenvolvimento capitalista. 
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• da conjuntura envolvendo a II Guerra até o presente, iniciada a partir da 

introdução do controle eletrônico da maquinaria, onda longa iniciada pela III 

Revolução Tecnológica. 

         A periodização da história do capitalismo em ondas longas feita por Mandel 

merece algumas ressalvas. Primeiro, a datação não deve ser tomada enquanto marco 

temporal rígido, mesmo porque se trata de efeitos a longo prazo. Segundo, os pontos de 

inflexão são conjunturas das mais complexas, convergência de vários processos de 

intervenção mútua, o que torna tais pontos objeto ainda de elaboração, principalmente 

os mais recentes, cujos efeitos não só são presentes como ainda se apresentam de forma 

inacabada em relação ao processo histórico. 

 

4.2.OS �ANOS DOURADOS�. 

 

          Após uma primeira metade de século turbulenta; marcada por duas guerras 

mundiais, pela Revolução Russa e a revolução social na Europa, pelo nazifascismo e 

pela crise de 30; o modo de produção capitalista, pelo menos em seu centro, gozou  

quase três décadas de acumulação acelerada, combinando uma acentuada elevação da 

produtividade do trabalho e aumento real dos salários: os chamados golden years. Os 

efeitos subjetivos destas décadas junto à esquerda mundial, principalmente européia e 

norte-americana, foram dos mais variados e nem sempre progressivos. Houve um 

movimento pendular desde posições de renúncia em relação à revolução social, 

motivadas, entre outros fatores, pela elevação média do nível de vida dos trabalhadores 

assalariados, até a incorporação acrítica de �modelos� revolucionários deflagrados na 

periferia, portanto, a partir de realidades distantes do centro capitalista � a substituição 

da análise política da realidade por esquemas de inspiração militar como, por exemplo, 



 30

o �cerco� maoísta. Do ponto de vista da análise da dinâmica capitalista, igualmente e 

concomitantemente, oscilava-se entre elogios à opção keynesiana por um capitalismo 

humanizado � momento em que se questionou o caráter histórico do modo de produção 

capitalista - até a completa desconsideração a respeito da evidente elevação média da 

taxa de lucro. Em parte, tais desequilíbrios são derivados do abandono das teorias sobre 

os ciclos do desenvolvimento capitalista, incluindo as razões históricas para os ascensos 

e descensos da acumulação de capital. Portanto, além de considerar os anos dourados 

(1945/73) enquanto parte de um ciclo (curva ascendente de uma onda longa) é 

necessário compreender as condições históricas que sustentaram tal dinâmica, e em que 

sentido ocorreram mudanças, se é que ocorreram, no âmbito do modo de produção. 

          A mesma conjuntura que ameaçou a hegemonia do capital, contraditoriamente, 

criou as condições para a acumulação acelerada após a II Guerra. A I Guerra Mundial, a 

Revolução Russa, a Crise de 29 e o nazifascismo constituíram uma conjuntura que, em 

síntese, combinou a mais séria crise econômica vivida pelo capitalismo, até aquele 

momento, com o mais importante ascenso do movimento operário e sua correspondente 

revolução social. Principalmente no período entre guerras, particularmente entre 1918 e 

a ascensão do nazismo em 1933, a revolução operária continental, tendo a Rússia como 

preâmbulo, fora uma possibilidade histórica concreta, menos dependente das chamadas 

condições objetivas e mais das estratégias formuladas e realizadas pelas classes em luta: 

burguesia e proletariado europeus. Marx destacou, em vários momentos, que as crises 

do capital não só são reveladoras das contradições endógenas ao modo capitalista de 

produção quanto ensejam mediações e soluções mais ou menos provisórias. Tanto o 

nazifascismo quanto a II Guerra se apresentam tanto como contradições quanto 

�soluções� à crise de valorização de capital no período. O nazifascismo, especialmente 

na Alemanha, foi decisivo para a garantia do funcionamento sistêmico do capital: 
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através da violência dizimou as mais fortes organizações operárias da Europa ocidental; 

permitiu a acumulação ampliada de capital através da industria bélica; e garantiu uma 

combinação extraordinária para extração de mais-valia através da redução dos salários e 

dos aumentos de produtividade e intensidade do trabalho. Uma fórmula desejada e 

almejada pelo capital que ganhou adeptos na burguesia de vários países, principalmente 

nos EUA com o apoio público de Henry Ford, que levou à necessidade de Paul Sweezy 

(1982) responder, à época, as apologias ao �modelo alemão�: 

(...) O fascismo não deu mostras de ser capaz de superar 
a estagnação e desemprego pela utilização de recursos 
materiais e humanos para a expansão dos valores de uso 
para a massa do povo. Pelo contrário, desde o início 
dedicou todos os seus recursos à preparação e luta de 
uma guerra de redivisão imperialista. No fascismo, a 
ociosidade forçada dá lugar à violência e ao 
derramamento de sangue. Isso não é uma superação das 
contradições do capitalismo, mas a revelação de sua 
profundidade. (1982, p.374) 
 

          O esforço de guerra da economia norte-americana reproduziu, com modificações, 

o quadro favorável à extração de sobrevalor. Ao invés da destruição das organizações 

operárias, a conciliação de classe; ao invés da redução absoluta de salários, o uso 

generalizado do trabalho feminino na produção; e a mesma elevação da produtividade e 

da intensidade do trabalho para a produção armamentista. Uma inédita extração de 

mais-valia (relativa e absoluta) que se revelou muito mais eficiente que qualquer outra 

política econômica aplicada até então (New Deal) e responsável direto pelo crescimento 

da economia norte-americana e do capitalismo como um todo. 

          Além da acumulação de mais-valia concentrada nos EUA, outro fator permitiu a 

inflexão para uma curva ascendente da taxa de lucro e o início de uma nova onda a 

partir de uma nova base técnica: a III Revolução Tecnológica, que inaugura a fase do 

capitalismo tardio. Mandel aponta dez características desta revolução, mas que também 

definem os elementos mais destacados da fase tardia do modo capitalista de produção. 
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1. �Um aumento qualitativo da composição orgânica do capital�. Em virtude desse 

aumento nas proporções do trabalho morto ou objetivado (capital constante) em 

relação ao trabalho vivo (capital variável) força-nos a reconsiderar o peso da 

tendência a queda da taxa de lucro, apontada por Marx, em relação ao processo 

de reprodução ampliada do capital. 

2. �A transferência da força de trabalho para tarefas de preparação e supervisão�. 

Aqui é necessário uma série de mediações que Mandel não poderia levar em 

consideração, não só em função do caráter inacabado dos processos submetidos 

à análise como também em função da centralidade da análise nas unidades de 

produção mais avançadas do centro capitalista.  

3. �A mudança radical na proporção entre as duas funções da mercadoria força de 

trabalho (criação e preservação de valor)�. Uma característica inegável em 

função do aumento da massa de mais-valia proporcionada pelo aumento do 

capital constante em relação ao variável. Aqui também deve ser considerada a 

queda relativa do valor da força de trabalho, dos salários, em função do aumento 

do exército industrial de reserva, principalmente a partir da chamada Longa 

Crise. 

4. �Mudança radical na proporção entre a mais-valia gerada na empresa e a 

apropriação da mais-valia gerada fora da empresa�. Uma das características mais 

acentuadas em função do aumento relativo e absoluto do setor de distribuição e 

serviços na atual fase do capitalismo. 

5. �O peso maior do valor da maquinaria em relação ao valor total do capital fixo�. 

Deve ser tomada como uma das mais contraditórias características do 

capitalismo tardio, principalmente em função do valor da alta tecnologia 

agregada aos meios de produção e que tem um impacto significativo na 
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dinâmica da taxa de lucro e, consequentemente, no ciclo da acumulação 

ampliada. 

6. �Diminuição do tempo de produção e rotação do capital�. Característica que 

deve, hoje, ser atribuída não só ao aumento da composição orgânica do capital 

mas também às tecnologias envolvidas nos setores de distribuição e 

comunicação. 

7. �Aumento do custo com pesquisa e desenvolvimento�. Além das próprias 

necessidades inerentes à acumulação é necessário considerar a qualitativa 

incorporação da ciência aos interesses imediatos do capital no capitalismo 

tardio. 

8. �A vida útil mais curta do capital fixo�. Principalmente a partir da inflexão do 

início dos anos 70, no sentido da curva descendente da economia capitalista, 

algumas mediações devem ser consideradas: o peso do alto custo do capital fixo 

(especialmente a maquinaria) em tempos de crise; as variáveis que intervêm na 

opção entre renovação e inovação do capital fixo atualmente; e o peso da ampla 

oferta de força de trabalho a baixo custo no planejamento estratégico do capital. 

9. � O aumento do valor do capital constante no valor médio da mercadoria�. Para 

Mandel uma tendência motivada pelo aumento da composição orgânica, 

atualmente deve ser considerado a queda do valor relativo da força de trabalho, 

inclusive, na média mundial. 

10. �A intensificação das contradições do modo de produção capitalista�. Aqui a 

grande questão é se tal intensificação, e a duração da atual crise, indicam uma 

direção no sentido da crise estrutural de modo de produção e, portanto, o início 

de uma época de transição marcada pelo aprofundamento das contradições 

gerais, por um lado, e o desenvolvimento de elementos tendenciais indicativos 
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desta transição, por outro. A barbárie sistêmica, como elemento presente, é 

indicativo da direção estrutural tomada pela crise do modo de produção 

capitalista, elemento de caráter transicional, portanto. 

         Todas estas características da III Revolução Tecnológica têm como base a 

introdução do controle eletrônico das máquinas, ou seja, a introdução e 

desenvolvimento da informática e da automação na produção. Também deve ser 

considerado, no caso específico desta última revolução tecnológica, não só as mudanças 

ocorridas no âmbito dos meios de trabalho, especificamente das máquinas motrizes e 

fontes de energia tal como elaborado por Marx e Mandel, mas também as mudanças em 

relação aos objetos de trabalho são fundamentais para o atual processo de reprodução 

ampliada do capital. A incorporação qualitativa da ciência aos interesses do capital 

tende, quase que imediatamente, a transformar avanços científicos em ampliações das 

fronteiras exploradas e mercantilizadas em relação aos objetos de trabalho. O 

desenvolvimento da Genética (e a correspondente aplicação produtiva através da 

biotecnologia) e da Física quântica (e a correspondente aplicação produtiva através da 

nanotecnologia) são os grandes exemplos da ampliação dos objetos de trabalho através 

do emprego do conhecimento científico instrumentalizado pelo capital, ou seja, a 

ampliação da matéria manipulada em processos produtivos subordinados ao capital. 

          Finalmente, livre da quimera keynesiana do pleno emprego da força de trabalho, o 

aumento do exército industrial de reserva nas últimas décadas e sua atual 

funcionalidade em relação à valorização do capital fazem deste a mais importante 

característica do capitalismo tardio e, indiretamente, da III Revolução Tecnológica. 

Particularmente, o desenvolvimento de uma superpopulação relativa nas variações 

estagnada e latente, como definido por Marx, e com ela redes de relações de trabalhos 
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marginais e a pauperização crescente e acentuada de contingentes cada vez mais amplos 

da classe trabalhadora. 

          Em síntese, os �anos dourados�, anos de prosperidade do modo de produção 

capitalista, foram possíveis em função da seguinte combinação: primeiro, através da 

massa de mais-valia extraída em função da correlação de forças entre as classes 

proporcionada pelo nazifascismo e a II Guerra; segundo, produto da reprodução 

ampliada do capital fixo, após anos de subinvestimento, ou a chamada III Revolução 

Tecnológica. Desta forma abriu-se, pelo menos até 1970, um período de acumulação 

ampliada de capital proporcionada pelo emprego de novas tecnologias e extração 

ampliada de mais-valia relativa, pela significativa ampliação do mercado proporcionada 

pelo surgimento e generalização de novos valores de uso, pelo aumento da troca 

desigual no mercado mundial favorável ao centro capitalista, também produto do 

desenvolvimento tecnológico e, finalmente, pela ampliação do mercado de consumo do 

centro capitalista através da política de salários indiretos da social-democracia e das 

políticas keynesianas. É possível, ainda, identificar um aumento real dos salários em 

determinadas regiões do centro capitalista, principalmente para os setores médios 

assalariados. Outro elemento a ser considerado é a significativa contribuição do Estado 

para o processo de acumulação ampliada através da produção bélica/aeroespacial. Este 

dado não deve ser subestimado, considerando que o chamado complexo industrial 

militar não é constituído apenas de setores especializados na produção de armas, mas 

uma rede de grandes corporações envolvidas nos mais diferentes ramos produtivos e 

atividades econômicas, desde automóveis de uso civil a mísseis de última geração, 

portanto, gastos estatais que mobilizam parte significativa do capital social. 

         Entretanto, já a partir do final dos anos 60, as contradições internas do modo de 

produção se manifestaram de forma ampliada (ver gráficos 1 e 2), como produto de um 



 36

capitalismo de dimensões ampliadas nos mais diferentes aspectos. Existe uma 

tendência, com manifestação até mesmo cronológica-didática, de eleger a crise do 

petróleo de 1973 como marco da inflexão econômica. Invariavelmente, com isto, 

desloca-se o centro da contradição para um fato circunstancial, a elevação do preço do 

petróleo pela OPEP, reforçando uma visão ideológica do desenvolvimento recente do 

modo de produção, que reduz sua dinâmica a uma �infeliz� combinação de eventos 

factuais. É o caso mais evidente, mais recentemente, do 11 de Setembro, eleito como 

marco histórico e, em última instância, legitimador dos mecanismos  de reprodução 

sistêmica. O fato histórico tem sua importância conforme sua representatividade do real, 

da totalidade de um determinado momento histórico, e por isso temos uma tendência 

mais irônica, e realista, no sentido dos caminhos que levam a Ruanda (janeiro de 1994) 

ou a New Orleans (agosto de 2005) mais do que a Manhattan. De qualquer forma, a 

elevação dos preços pela OPEP em 1973 deu-se a partir de patamares extremamente 

baixos, indicativos de um significativo financiamento ao consumo de hidrocarbonetos 

pela �sociedade dos proprietários de automóveis�(Fromm), e agiu como catalisador das 

contradições internas já manifestas do capitalismo tardio. 

GRÁFICOS  01 e 02! 

 

                                                
! todos os gráficos foram retirados do documento da OIT, �Por Uma Globalizacion Justa: crear 
oportunidades para todos�. www.ilo.org. 
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5. A CRISE ESTRUTURAL DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E A 
BARBÁRIE SISTÊMICA. 

           

          Diferente da conjuntura que engendrou a reação política nazifascista do capital, 

atualmente, e reiteradamente, a civilização recai num mal-estar, motivado pelo que 

podemos chamar, genericamente, de decadência. Um mal-estar próximo das 

indesejáveis reações do inconsciente freudiano, manifesto diante das ameaças a aquilo 

que é justo, ou moralmente aceito. O otimismo, quando se apresenta, mais se aproxima 

do exemplo de perseverança diante das adversidades do que aquele otimismo 

apologético dos arautos do sistema quando da ruína dos modelos herdados do stalinismo 

após 1989 � desafortunadamente a história não raramente se manifesta através da ironia. 

Até mesmo as grandes teorias construídas a partir dos efeitos do fetiche da técnica, 

leituras oníricas com base no desenvolvimento da informática e das tecnologias 

informacionais que, quando muito, desembocaram numa utopia proudhoniana de classe 

média, hoje não apresentam o mesmo entusiasmo. Mais ou menos livres de tais 

obstáculos ao entendimento, a humanidade se vê, de um lado, marcada pelos sinais 

indeléveis do medo, do desamparo, mas de outro, também se vê diante da necessidade 

da crítica da realidade como condição para a superação das contradições; o 

conformismo e o servilismo teóricos nunca foram tão pouco sedutores, e a dissimulação 

tão inútil. 

         Além do breve entusiasmo apologético, vários autores buscaram, e buscam, 

aproximações compreensivas do atual estágio do desenvolvimento capitalista, 

principalmente de suas contradições mais profundas, Tentativas feitas com olhos mais 

ou menos críticos e que não se pode confundir com expressões de um discurso 

ideológico legitimador. Uma breve análise dessas obras induz à necessidade de um 

retorno aos trabalhos marxianos, seja porque algumas leituras mostram-se lacunares 
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pela falta de diálogo com a própria obra de Marx, ou porque se tratam de leituras em 

construção e inseridas num esforço coletivo de elaboração, já que o surgimento de uma 

obra fundamental como foi �O Capital� parece distante. Por outro lado, na medida 

mesmo da leitura e do avanço das novas análises, considerando as significativas 

contribuições de cada uma, e do ponto de vista da aplicação e desenvolvimento das 

categorias da Crítica da Economia Política, a obra de Mandel ocupa um lugar de 

destaque, apesar do tempo. As referências feitas a ela por autores mais recentes, como é 

o caso de Fredric Jameson (1997) e suas análises da cultura no capitalismo tardio, ou 

mais especificamente a retomada da teoria das ondas longas (Cláudio Katz, 1996), 

revelam muito mais que espasmos de uma análise anacrônica. 

          Dentre as análises mais recentes (algumas não tão recentes) a respeito da 

dinâmica do capital em seu atual momento histórico, particularmente em sua relação 

com a força de trabalho como objeto, podemos destacar as obras de Lojkine (1999), 

Castel (2001), Arrighi, Chesnais (1997) e Mészáros. 

          Jean Lojkine (�A Revolução Informacional�) buscou uma análise assentada nas 

possibilidades potenciais de transformação das relações sociais através da intervenção e 

generalização das novas tecnologias de informação (NTI). Sua análise parte de uma 

leitura de �O Capital�, particularmente em relação ao impacto das forças produtivas 

sobre as relações sociais, ou melhor, entre a atual incompatibilidade entre os interesses 

privados e mercantis do capital e o caráter supostamente não mercantil do conhecimento 

socializado através das NTI. Sua crítica às teorias do pós-industrialismo é plenamente 

compatível com a teoria do valor de Marx e a centralidade do trabalho na produção da 

riqueza, no sentido mais amplo. Sustenta que se no centro capitalista (G7) o setor de 

distribuição e serviços tem crescido numa dinâmica mais acelerada que o setor 

produtivo, na periferia projeta-se uma realidade inversa. Porém, Lojkine é conduzido a 
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um idealismo fetichista em relação à técnica, algo tributário de uma leitura 

exageradamente heterodoxa de Marx. Por exemplo, subestima o papel decisivo, em 

última instância, da gestão do processo de trabalho pelo capital; elemento que 

insistentemente Marx valorizou tanto em �O Capital� quanto, principalmente, no 

chamado �Capítulo Inédito�. A luta de classes, portanto, é quase um espectro invisível 

em sua obra, excetuando uma problemática passagem em que condena a ação 

contestatória do movimento operário a favor de um compromisso propositivo em 

relação à gestão da produção e da informação. O aumento geral e médio da qualificação 

da força de trabalho demandada pelas NTI � ou pelo capital? � é questionável quando se 

toma como referência justamente a média; não existe uma relação direta de causa/efeito 

entre novas tecnologias e aumento geral do nível de instrução das massas.  

          Em sua composição entre tecnologia de informação e qualificação do trabalho 

deriva o trabalhador polifuncional e a �subversão� das relações históricas entre trabalho 

produtivo e improdutivo. Duas mediações a esse respeito devem ser feitas. Primeiro, até 

que ponto a atual polifuncionalidade não se confunde com a versatilidade tal como 

formulada por Marx, marcada pela indiferença do produtor em relação ao conteúdo do 

seu trabalho? Segundo, a chamada subversão das fronteiras entre trabalho produtivo e 

improdutivo deve ser considerada mais como efeito do desenvolvimento das forças 

produtivas (das NTI) ou, inversamente, enquanto expressão de mais uma contradição 

em relação à reprodução do modo de produção capitalista? 

          Robert Castel, em sua análise da �sociedade salarial� contribui mais para o 

diagnóstico que para a profilaxia. A exclusão de contingentes crescentes da força de 

trabalho dos processos de produção especificamente capitalistas � os �supranumerários� 

para Castel � e o conseqüente pauperismo das massas são elementos importantes de sua 

análise. A individualidade negativa, produto da crise das �regulações coletivas�, 
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contribui para um campo de investigação ainda pouco explorado, apesar dos efeitos 

regressivos que tal aspecto apresenta em relação ao processo civilizatório. Entretanto, 

Castel recai numa �solução� keynesiana, fortalecimento dos aparelhos de seguridade e 

proteção sociais, ou seja, lança mão de uma tática mediadora da contradição entre 

capital e trabalho de natureza apenas conjuntural e localizada (welfare state) para uma 

contradição estrutural do capitalismo, portanto, que não pode ser superada nos limites 

do interesse imediato da autovalorização do capital.  

         Giovanni Arrighi trouxe uma inestimável contribuição para a análise da dinâmica 

histórica do capital desde o processo de expansionismo marítimo e comercial a partir do 

século XV. Entretanto, sua tese central � o caráter hegemônico/nacional dos ciclos 

seculares de acumulação � torna-se frágil na medida do desenvolvimento dos processos 

de concentração/centralização e generalização do modo de produção especificamente 

capitalista. Particularmente, a análise do quadro atual não pode limitar-se a uma crise da 

hegemonia ou do chamado ciclo norte-americano.  Aqui, talvez, Arrighi tenha caído no 

erro para que tanto alertou Hegel; a tendência de tomar o imediatamente dado, o em si, 

enquanto processo finalizado ou tomado em seu aspecto processual e ao mesmo tempo 

essencial. A suposta crise da hegemonia norte-americana, do ponto de vista da 

economia, algo inseparável da atual ofensiva militar/coercitiva, é a aparência assumida 

pela crise estrutural do modo de produção capitalista, a fenomenologia da crise. 

         Dois outros autores, até mesmo pela referência mais direta com as obras marxiana 

e do marxismo, oferecem as principais contribuições para a leitura do atual momento 

histórico do capital, desde Mandel: François Chesnais e István Mészáros. Chesnais 

contribui com uma análise do atual processo de expansão do capital, ou de 

�mundialização�, a partir de dois elementos importantes. Primeiro, o atual processo está 

ocorrendo a partir de uma liberdade de movimentação do capital como nunca antes 
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ocorrera; em seu movimento dos espaços de baixa taxa média de lucro para espaços de 

taxa média mais elevada o capital tem logrado superar o, agora, obstáculo do Estado 

nacional. Segundo, que esta movimentação ocorre, de um lado, através de uma 

progressiva ofensiva contra as massas através da inovação tecnológica � substituição do 

trabalho vivo pelo morto ou objetivado � e da flexibilização das legislações que regulam 

o trabalho, de forma a favorecer amplamente o capital; de outro, uma expansão sob a 

forma do fetichismo do capital financeiro (D-D�), um �regime de acumulação 

especulativa�, só precariamente sustentada pelo capital produtivo (através de 

�punções�). 

         István Mészáros, através da obra �Para Além do Capital�, deu-nos uma 

inestimável contribuição. Inicialmente, porque propõe a elaboração de uma teoria da 

transição, tarefa que deveria encabeçar toda agenda teórica do marxismo para o nosso 

tempo. Uma tarefa desafiadora no plano teórico que deverá ter um desdobramento 

importante, uma realização, na forma de um programa de orientação para a ação. Se a 

obra de Mészáros não oferece uma teoria da transição acabada, e talvez não faça o 

menor sentido uma expectativa aquém de uma formulação teórica coletiva, constitui-se 

um ponto de partida qualitativamente importante para qualquer análise ulterior. Vários 

são os aportes de Mészáros para a formulação de uma pauta de investigação: 

• A crescente dicotomia entre a riqueza da produção favorecida pelo 

desenvolvimento das forças produtivas materiais (meios de produção) e da 

capacidade de trabalho, e a produção da riqueza enquanto valorização do capital 

� produção que leva à reificação/alienação do trabalho humano e ao fetiche do 

capital materializado no valor de troca. 
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• O conflito  entre a desproporção crescente entre trabalho produtivo, criador de 

valor, e o trabalho improdutivo criador de antivalor, no sentido do autor 

(atividade parasitária à produção). 

•  Do ponto de vista do processo de produção sob controle do capital, prevalece a 

rigidez e o autoritarismo piramidal das estruturas verticais, de efetivo comando, 

independente da generalização dos �novos métodos flexíveis� de racionalização 

do trabalho, limitados à estrutura horizontal, portanto, flexíveis em relação às 

tarefas operacionais. 

• A decrescente taxa de utilização, que em �Para Além do Capital� aparece como 

efeito do desperdício  consumista do centro capitalista, tomou um sentido mais 

amplo na medida que o autor, além do consumo de bens e serviços, incorporou a 

subutilização dos meios de produção e da força de trabalho. 

 Mas, é necessário reconhecer que na teoria marxista nunca haverá unanimidade, 

mesmo porque é a teoria para si de nossa época e, portanto, não se furta à autocrítica 

diante do devir histórico � excetuando, evidentemente, o �marxismo� dos Estados 

burocráticos antes de 1989, um stalinismo �revisado� ao sabor dos interesses materiais e 

políticos da burocracia. Chesnais, por exemplo, faz o seguinte prognóstico: 

 O abscesso oportunista (o stalinismo) não apenas se arrastou no 
tempo, mas amadureceu, transformando-se em agressão contra a 
revolução e em dominação totalitária das massas, sobre a base de 
uma forma inédita de destruição das relações de classe decorrentes da 
primeira revolução proletária. O invólucro continuou apodrecendo, e 
este apodrecimento, freado durante duas ou três décadas, voltou a se 
acelerar. As condições de realização da transição já não são as 
mesmas do início do século (XX). Os focos de democracia proletária 
foram enfraquecidos ou destruídos, e precisam ser reconstruídos. a 
classe operária ainda está digerindo tudo o que viveu em termos de 
hesitação, traição ou dominação burocrática totalitária pelos 
dirigentes saídos de suas fileiras ou que se diziam pertencentes a ela. 
Por outro lado, os problemas mundiais que o capitalismo deixará 
como herança serão infinitamente mais graves do que teriam sido se 
tivesse havido uma transição a partir da revolução européia, há 70 ou 
75 anos. (CHESNAIS, 1997, p. 11) 
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          As contradições subjetivas (programática e de direção) e objetivas (organização) 

fazem parte da história do movimento operário, desde a imaturidade do século XIX, 

passando pelo stalinismo e a social-democracia ao longo do século XX, até os atuais 

aparelhos sindicais. Mesmo a fase mais ardente da revolução social operária, na Europa 

do entre-guerras, foi marcada por contradições que impossibilitaram a sua generalização 

a partir da Rússia. O mais importante é destacar o duplo caráter da atual revolução 

social, tendo como agentes principais aqueles que vivem do trabalho (da venda de sua 

força de trabalho). Primeiro, o modo de produção capitalista possui como 

negação/superação máxima a revolução social operária e é nesse sentido que deve ser 

atualizada a afirmação de Lenin em 1916: a nossa época, da hegemonia madura do 

capital, é a época da revolução social operária. Segundo, a sua necessidade histórica, 

portanto além de sua objetividade, cada vez mais deixa de assumir um caráter exclusivo 

de ação de classe, ou seja, seu conteúdo universal destaca-se na mesma medida que a 

crise estrutural capitalista se prolonga e com ela o desenvolvimento dos elementos da 

barbárie sistêmica. Não se trata de atribuir uma certa dose de pessimismo à análise de 

Chesnais, mas o impasse histórico e processual da relação civilização/barbárie põe a nu  

as contradições anti-humanistas do capital que acabam por destacar a necessidade 

emergente da revolução social. 

 

5.1. AS CONTRADIÇÕES ESTRUTURAIS DO CAPITALISMO TARDIO. 

 

          O desenvolvimento dialético do modo de produção capitalista implica tanto no 

desenvolvimento acelerado do capital, em suas diferentes formas (dinheiro, capital 

constante, capital variável e trabalho não pago), quanto nas contradições endógenas do 

próprio processo de valorização do capital e nas contradições que, em diferentes níveis 
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no tempo e no espaço, se opõem aos interesses coletivos em função dos interesses do 

capital. A atual fase do capitalismo tardio, em sua curva descendente, apresenta um 

acirramento dessa unidade contraditória, especialmente a progressiva incompatibilidade 

entre interesses/necessidades privados e coletivos.  

           As contradições que afetam a acumulação do capital podem, em suas diferentes 

expressões, ser consideradas como derivadas da contradição básica entre a socialização 

crescente do trabalho � de forma generalizada manifesta através da divisão capitalista 

do trabalho nas mais diferentes atividades, produtivas ou improdutivas � e a apropriação 

privada do trabalho excedente. Esta contradição com facilidade transforma o racional 

em irracional, o progressivo em regressivo e o civilizado em bárbaro; e deve ser 

considerada como básica na medida que as demais contradições do modo de produção 

capitalista, em sua fase tardia, de alguma forma são expressões fenomênicas da mesma  

contradição. Aqui, evidentemente, corre-se o risco de uma análise determinista da crise 

reprodutiva do capital; entretanto, um risco menos desastroso que as suposições 

derivadas de um ecletismo pulverizador, parcial em função de sua �lógica de varejo�, e 

reformista em sua intenção mais profunda. Diversas derivações da contradição básica 

podem ser consideradas. Entretanto, um determinado rol, atualmente, é mais relevante. 

• A contradição entre a produção de valores de uso e a realização da mais-valia na 

forma de valores de troca e a conseqüente tendência à superprodução e suas 

manifestações mais aparentes, como a capacidade ociosa e a destruição de forças 

produtivas  tanto objetivas (desindustrialização) quanto subjetivas (desemprego). 

Uma contradição mais presente em regiões do centro capitalista, confundida por 

alguns como sendo uma tendência da �sociedade pós-industrial�, produtora de 

serviços, não de bens de consumo, particularmente aqueles inerentes aos atuais 

padrões da qualidade de vida como educação, saúde, cultura e lazer. Tal visão é 
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indefensável atualmente, principalmente em função do abandono das políticas 

públicas de orientação keynesiana. Veremos mais adiante como o pós-

industrialismo se apresenta muito mais como parasitismo e desindustrialização 

(em seu sentido regressivo). 

• A contradição crescente entre processo de trabalho e processo de valorização foi, 

até certo ponto, rebaixada à condição de resíduo �taylorista-fordista� através dos 

prognósticos otimistas em relação à elevação geral das qualificações do trabalho 

derivadas da generalização das novas tecnologias. A possibilidade (ilusória) de 

controle externo sobre o capital e as reservas herdadas dos golden years 

projetaram uma realidade �utopiana�, principalmente em relação à gerência do 

processo de produção pelo capital. O crescimento da composição orgânica do 

capital aliado à inovação dos métodos de racionalização do trabalho, no sentido 

da flexibilização horizontal de tarefas, induziu ao erro e a uma série de sofismas 

em relação à posição de comando do capital. 

• A contradição gerada pelo crescente excedente de capital pode ser traduzida, 

através de alguns autores, mais recentemente, como razão para o atual caráter 

crescentemente rentista ou de acumulação especulativa (Chesnais), ou 

dependente do endividamento público, especialmente norte-americano 

(Mészáros). Foram Sweezy e Baran (1988), que mais insistiram neste ponto na 

análise do capitalismo monopolista norte-americano; e também como alternativa 

à lei da tendência decrescente da taxa de lucro elaborada por Marx16: 

Esta ley (excedente crescente) invita inmediatamente a compararla 
com la clásica ley marxista de la tendência a la disminuición de la 
tasa de utilidad. Sin entrar em um análisis de las diversas 
interpretaciones de la misma, podemos decir que todas suponen um 
sistema de competência. Al sustituir la ley de la elevación del 
excedente por la ley de las utilidades decrescientes, no estamos 

                                                
16 É possível operar com o conceito de excedente crescente de Baran e Sweezy sem tomá-lo como 
alternativo à lei decrescente da taxa de lucro de Marx. 
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negando ni enmedando um teorema de economía poíitica em uma 
época aceptado: simplemente estamos tomando em cuenta el hecho 
indudable de que la estructura de la economia capitalista há sufrido 
um cambio fundamental desde que el teorema fue formulado. Lo más 
esencial acerca del cambio estructural de capitalismo competitivo a 
monopolista encuentra su expresión teórica en esta 
sustitucion.(BARAN & SWEEZY, 1988,p. 62. ) 
 

Trataremos tal contradição como superacumulação, ou seja, quando o capital 

tem não só suas possibilidades de superlucro reduzidas mas, principalmente, 

dificuldades para  obter o lucro médio. 

• A lei de queda tendencial da taxa de lucro ou do decréscimo relativo do trabalho 

excedente extorquido em relação ao trabalho materializado, assim definida por 

Marx (1991): 

                      A lei da taxa decrescente de lucro em que se exprime a mesma taxa 
de mais-valia ou até uma taxa ascendente significa em outras 
palavras: dada uma quantidade determinada de capital social médio, 
digamos um capital de 100, a porção que se configura em meios de 
trabalho é cada vez maior, e a que se configura em trabalho vivo, 
cada vez menor. Uma vez que a massa global de trabalho vivo 
adicionada aos meios de produção decresce em relação ao valor 
desses meios de produção, o trabalho não pago e a parte que o 
representa, do valor, também diminuem em relação ao valor de todo o 
capital adiantado. Em outras palavras, parte alíquota cada vez menor 
de todo capital desembolsado se transforma em trabalho vivo, e a 
totalidade desse capital suga portanto, relativamente à magnitude, 
quantidade cada vez menor de trabalho excedente, embora ao mesmo 
tempo possa aumentar a parte não paga em relação à parte paga do 
trabalho aplicado. O decréscimo e o acréscimo relativos 
respectivamente do capital variável  e do constante, embora cresçam 
ambos  em termos absolutos, constituem apenas, conforme vimos, 
outra expressão do aumento da produtividade do trabalho. (MARX, 
1991, p. 246) 

 

A polêmica sobre sua validade para as fases pós-concorrenciais aparece de 

forma diluída entre os autores marxistas, excetuando a rejeição explícita feitas 

por Sweezy e Baran. Prevalece, mais especificamente, a omissão em relação à 

efetividade ou atualidade da lei (CHESNAIS E MÉSZÁROS). Não é possível 

sua rejeição sem a correspondente rejeição da teoria do valor marxiana e que sua 

confirmação �empírica� passa mais por um desvio de conteúdo pragmatista (ou 
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empirista), e sua �atualização� nos aproxima muito mais das elaborações de 

Marx no século XIX do que as formulações posteriores. 

         A agudização dessas contradições tem se manifestado, no sentido mais amplo do 

modo de produção, como crise estrutural, daí a caracterização da atual fase do 

capitalismo como portadora de elementos transicionais. O caráter estrutural assumido 

pelas contradições internas do modo de produção capitalista manifesta-se de três formas 

básicas. Primeiro, são estruturais na medida que são insolúveis nos limites do controle 

do capital sobre a produção de riqueza, anulando, assim, as possibilidades históricas 

para o advento de uma nova onda reformista. Segundo, apresentam-se crescentemente 

de forma explícita, ou seja, como produto insofismável e irreconciliável do conflito 

polar entre capital e trabalho. Finalmente, são menos sujeitas à mediações como, por 

exemplo, através da intervenção do Estado e políticas públicas ou concessões materiais 

parciais do tipo social-democrata; também a efetividade do discurso ideológico é 

significativamente reduzido. 

          Um adendo é necessário que se faça em relação ao caráter estrutural da crise. O 

aprofundamento da atual crise e a ausência de um horizonte próximo que pelo menos se 

aproxime dos níveis de acumulação durante os �anos dourados� destaca a crescente 

necessidade para a reprodução do capital de elementos exógenos compensatórios.  

Mandel já havia apontado tal dependência em relação tanto aos ciclos curtos de  

crescimento quanto às ondas longas ascendentes; em outras palavras, o processo de 

valorização do capital é cada vez mais dependente de elementos extra-econômicos, 

favoráveis à acumulação e mediadores das contradições internas ao modo de produção. 

Entretanto, mais recentemente, parece que independente da magnitude dos fatores extra-

econômicos estes se apresentam insuficientes para alavancar a economia capitalista e 

otimizar as condições para a acumulação de capital. Após, por exemplo, o colapso dos 



 49

Estados burocratizados em 1989 abriu-se um período de ofensiva ideológica de apologia 

ao triunfo do capital, até mesmo a teoria da história hegeliana foi ressuscitada, a 

racionalidade supostamente inerente à economia de mercado elevada a condição de 

dogma inquestionável; enfim, uma espécie de triunfo de dimensões bíblicas parecia 

indicar realmente um período de incomparável hegemonia ideológica sustentada não só 

pelo colapso do modelo de origem stalinista de Estado, mas também apoiada numa 

expansão real e �sustentada� do capital: a tão esperada inflexão ascendente da taxa de 

lucro. Em menos de uma década toda ilusão dissipou-se. A ocupação pelo capital do 

leste europeu, a exploração de uma força de trabalho qualificada de baixo preço e a 

tomada do aparelho estatal de produção através dos processos de privatização foram de 

dimensões pífias. Uma �lumpem-burguesia�, produto das metamorfoses da burocracia, 

ocupou o papel de sujeito da restauração capitalista que, a priori, deveria ser cumprido 

pelo capital corporativo e monopolista. O retrocesso das forças produtivas foi intenso e 

generalizado, sendo que a exceção parece confirmar a regra: a unificação alemã parece 

que contribuiu mais para a redução geral do salário médio e para o rebaixamento das 

condições de trabalho do que para impulsionar as forças produtivas na antiga parte 

oriental. 

           Mais recentemente um novo �Édem� para a produção e realização de mais-valia 

abriu-se com a adesão direta da burocracia de origem maoísta ao capital. Uma aliança 

que, além de outros aspectos, desembocou num Estado de caráter significativamente 

bonapartista, incondicionalmente a serviço dos interesses materiais da casta hegemônica 

e dos �investidores� estrangeiros, numa síntese de interesses que além de desfazer 

qualquer resíduo de ilusão na �alternativa chinesa� aproxima-se de um regime proto-

fascista de gênese singular, uma barbárie reeditada e revestida de nova aparência. O 

mais importante é que esta nova frente de exploração do capital restaura formas 
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pretéritas de exploração da força de trabalho � baixos salários e extensas jornadas de 

trabalho combinados com o maior êxodo rural da história � que, entretanto, não 

possibilitou uma retomada ascendente de acumulação como também tem estimulado as 

contradições do modo de produção capitalista, principalmente em seu centro 

(desindustrialização e desemprego). 

          Finalmente, o modo de produção capitalista não é tão distinto dos modos de 

produção anteriores a ponto de ter superado a relação entre hegemonia econômica e 

dominação militar. Não bastou o discurso humanista da ilustração para superar a 

essência econômica, de caráter histórico, da expansão militar; excetuando, em parte, o 

esforço militar anti-fascista da II Guerra Mundial, toda razão extra econômica para a 

ação bélica constitui-se em ideologia. Dissipada a névoa obscurantista do pós-colapso 

dos Estados burocratizados17 � por exemplo, a �nova ordem� multipolar caracterizada 

pelo consenso negociado em substituição à coerção � emergiu com evidente clareza o 

poder militar ampliado do imperialismo, na forma do poder bélico norte-americano. 

Entretanto, os espólios também não garantiram uma inflexão da trajetória descendente 

do capital e,talvez o mais importante, criaram, na forma dos crescentes gastos militares, 

uma dependência em relação ao consumo não produtivo da industria bélica. Apenas nos 

EUA, são quase U$ 500 bilhões18 em gastos correntes e logísticos no ano de 2006, 

excetuando os gastos em produtos ou tecnologias, gastos que não se objetivam em 

capital produtivo, não são consumidos produtivamente na forma de meios de produção 

ou na forma de meios de subsistência da força de trabalho: uma sangria de valor 

compensatória à superprodução, à superacumulação e à crescente capacidade ociosa das 

corporações; são as mais avançadas forças produtivas mobilizadas para a geração de 

forças crescentemente destrutivas. 
                                                
17 É tomado, em sua integralidade, a análise de Trotsky contido em �A Revolução Traída� a respeito da 
formação social e política dos Estados do leste europeu e a URSS. 
18 O orçamento do Pentágono no ano fiscal de 2006 foi  U$ 448 bilhões. 
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6. O CARÁTER CRESCENTEMENTE PREDATÓRIO DAS MEDIAÇÕES À 
CRISE ESTRUTURAL. 

           

          Marx, em sua análise da tendência decrescente da taxa de lucro, em �O Capital�, 

dedica algumas páginas aos fatores contrários à lei, como o aumento do grau de 

exploração do trabalho, redução de salários, superpopulação relativa, etc. Entretanto, 

destaca que o poder de mediação de tais fatores é relativo e insuficiente, e mais, de uma 

forma ou de outra são geradoras de crises ulteriores e até mais agudas. São fatores 

insuficientes, meramente paliativos, para superar o caráter cíclico da economia 

capitalista (acumulação acelerada→ superacumulação→ acumulação desacelerada→ 

subinvestimento) e, assim, garantir um desenvolvimento contínuo, sem inflexões, da 

acumulação de capital. Em essência, o caráter contraditório desses fatores, mediações 

dos efeitos sobre a taxa média de lucro decorrentes do aumento relativo do capital 

constante em relação ao variável, pode ser estendido a qualquer medida que o capital 

lança mão em relação à contradição entre produção de valores de uso e realização de 

valores de troca. Na atual fase do capitalismo tardio a tendência é que o conjunto 

relacional das contradições do capital se apresente menos em potência e mais desvelada 

de suas ilusões ideológicas. Nunca a vida foi tão breve para as teorias assentadas na 

positividade do desenvolvimento da �economia de mercado�: sociedade em redes, 

revolução informacional, o caráter alternativo do terceiro setor, novas relações de 

trabalho constituídas a partir da superação da divisão trabalho manual e trabalho 

intelectual; enfim, leituras movidas pelo otimismo exacerbado com as novas tecnologias 

e postuladas a partir, no máximo, de uma visão prodhuniana de mundo, bem ao gosto de 

um setor médio, recentemente envolvido nos nichos ainda existentes do trabalho 

individual aplicado às novas tecnologias da informação. Tempos sombrios e também 
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implacáveis, quando a ação do capital não dá margem a tergiversações sobre sua ação e 

seu caráter. 

          As medidas atuais, tomadas para mediar a queda da taxa de lucro média e as 

dificuldades para a valorização ampliada do capital, possuem o mesmo caráter 

contraditório, além de possuírem um signo comum, direta ou indiretamente associadas a 

ofensiva contra o trabalho, promovendo, assim, o que alguns chamam de retrocesso ao 

século XIX nas relações de trabalho. O ponto de vista aqui defendido é que  à medida 

que a atual crise se reveste de um caráter estrutural, de crise de modo de produção, 

também as medidas mediadoras assumem o caráter de medidas de transição, quando o 

modo de produção em agonia prolonga sua existência não através do desenvolvimento 

das forças produtivas, o que não é mais possível, mas através da superexploração do 

trabalho e da rapinagem da riqueza socialmente produzida. Portanto, se a dicotomia 

marxiana socialismo ou barbárie tem sentido, atualmente, as contradições do capital 

tendem a produzir na forma de processos sistêmicos, ou seja, inerentemente a seu 

desenvolvimento histórico, elementos de uma barbárie estrutural; a formulação 

capitalismo com barbárie, portanto, é a tendência histórica gerada pelo capital. 

           As ações mediadores da atual crise podem assim ser pontuadas: 

• Retorno generalizado da mais-valia absoluta, tanto no centro quanto na periferia 

capitalistas. 

• Intensificação dos métodos de racionalização do trabalho sem alteração da 

magnitude do capital empregado. 

• Aumento da superpopulação relativa, particularmente aquela caracterizada por 

Marx como do tipo estagnada, no centro, e latente nas novas fronteiras da 

exploração do trabalho. 

• Redução dos salários reais (redução do valor da hora de trabalho). 
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• O crescente caráter �rentista� da economia capitalista, num duplo sentido: 

através do crescimento do trabalho improdutivo em relação ao produtivo, e 

através do crescimento da renda tecnológica. 

•  Crise de realização das forças produtivas, tanto potenciais quanto existentes. 

• O ampliado desenvolvimento do departamento III, produtor de mercadorias de 

luxo e armas. 

6.1.CAPITALISMO TARDIO E MAIS-VALIA ABSOLUTA. 

 Tomada por muito tempo como um resíduo da fase concorrencial do 

capitalismo, ou até anterior, ainda do período de subsunção apenas formal do trabalho 

ao capital19 - correspondente à produção manufatureira e à acumulação primitiva - a 

mais-valia absoluta ressurge com ímpeto desconcertante, principalmente para aqueles 

que vislumbram um capitalismo de elevada composição orgânica e reduzida jornada de 

trabalho. A ofensiva do capital sobre o trabalho está sendo capaz de elevar a extração de 

trabalho excedente através da ampliação média da jornada de trabalho20, quase sempre 

sem alteração do montante despendido em capital variável. 

          Marx, em vários momentos afirma que a opção pela mais-valia relativa - 

�capacitar o trabalhador, com o acréscimo da produtividade do trabalho, a produzir mais 

com o mesmo dispêndio de trabalho no mesmo tempo� - entre outros motivos, foi 

conseqüência da luta de classes e da conquista pelo movimento operário de legislações 

trabalhistas que impunha limite legal à jornada diária. Foi durante a euforia keynesiana 

dos golden years que se projetou um modelo de desenvolvimento capitalista de 

progressiva redução das jornadas de trabalho, possibilitada pela contínua elevação da 

produtividade do trabalho, favorecida pelo aumento da composição orgânica do capital. 
                                                
19 Ver MARX, K. O Capital, Capítulo VI (Inédito). São Paulo. Ciências Humanas, 1978. 
20 Robert Kurz, por exemplo, destaca a renuncia  da luta pela redução da jornada pelos grandes sindicatos 
alemães, o que equivale na aceitação da extensão da jornada prevista pelos acordos dos últimos anos, 
geralmente marcada por negociações econômicas rebaixadas em função da pressão crescente do 
desemprego (KURZ, R. Últimos Combates. Petrópolis, Vozes, 1997.) 
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Entretanto, foi uma tendência que se revelou menos uma característica estrutural do 

capitalismo e mais uma tendência localizada e conjuntural: localizada no centro 

capitalista no pós-guerra. Além disso, tomou-se as formas básicas da extração de 

trabalho excedente como excludentes, ou seja, a redução relativa do trabalho necessário 

em relação ao excedente como mecanismo que exclui a possibilitada de aumento 

absoluto de extração do sobretrabalho através da ampliação extensiva da jornada de 

trabalho, o que do ponto de vista marxiano é insustentável: 

     (...) verificamos que as magnitudes relativas do preço da força de 
trabalho e da mais valia são determinadas por três circunstâncias: 
1) a duração do trabalho ou a magnitude extensiva do trabalho; 2) a 
intensidade normal do trabalho ou sua magnitude intensiva, 
segundo a qual dada quantidade de trabalho é dependida em 
determinado espaço de tempo; 3) finalmente, a produtividade do 
trabalho, segundo a qual a mesma quantidade de trabalho fornece 
no mesmo tempo uma quantidade maior ou menor de produto, 
dependendo do grau de desenvolvimento das condições de 
produção. Evidentemente são possíveis as mais diversas 
combinações, com um dos três fatores constantes e dois variáveis, 
ou com dois fatores constantes e um variável, ou finalmente com 
todos os três fatores simultaneamente variáveis. O número das 
combinações aumenta se considerarmos a magnitude e o sentido 
das variações simultâneas dos diversos fatores. ( MARX,1994,  p. 
596) 

 
          Portanto, a concepção segundo a qual as duas formas de extração de mais-valia 

são excludentes entre si e que sua forma absoluta é encontrada apenas nas formações 

pretéritas de acumulação de capital não possui sustentação na obra marxiana e, o que é 

mais importante, na realidade do próprio desenvolvimento capitalista; a rigor, o 

chamado �ressurgimento� da mais-valia de tipo absoluta, ou o pressuposto que em 

algum momento tenha desaparecido, é um equívoco na medida que é reflexo de uma 

projeção idealista  do modelo keynesiano de acumulação. Veremos mais adiante que a 

atual combinação dos fatores de intervenção sobre a relação entre trabalho necessário e 

excedente tende para um quadro de variação crescente e combinada entre aumento da 

intensificação do trabalho e prolongamento da jornada de trabalho. Neste momento 

interessa-nos a análise do movimento da segunda variável. 
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          O caráter generalizado da mais-valia absoluta na atual fase do capitalismo tardio é 

verificável em função de sua crescente presença tanto no centro quanto na periferia, 

embora seja necessário distinguir os instrumentos e meios para sua realização. No 

centro capitalista, por exemplo, a extensão da jornada de trabalho está muito associada 

ao aumento do exército industrial de reserva; além disso, foram abortados os processos 

de regulação das relações jurídicas de trabalho, particularmente em relação à 

estabilidade e à jornada de trabalho. A previsão de uma �semana francesa� para toda a 

Europa, por exemplo, foi substituída pela flexibilização da legislação, permitindo ao 

patronato um leque amplo de flexibilidade em relação aos contratos e à jornada de 

trabalho21. Aliado à contradição do crescente desemprego, a estrutura sindical 

tradicional, tanto na Europa quanto nos EUA, vem cumprindo um papel destacado de 

co-gerente, numa posição de sócia menor, na administração de medidas sobre uma 

realidade de superpopulação relativa crescente. Por outro lado, a unificação européia 

tem servido como instrumento para a �redução de custos� e �aumento da 

competitividade� através de mecanismos isonômicos rebaixados, ou seja, uma 

flexibilização continental da legislação para o trabalho tendo como referência a 

�periferia européia�. A título de exemplo, as montadoras alemãs, na esteira da 

Volkswagen, negociaram com as representações sindicais um acordo que, em 

contrapartida ao compromisso de estabilidade temporária (em média 12 meses), 

estabeleceu um aumento da jornada com congelamento de salários. Nos EUA, a média 

anual de horas de trabalho vem aumentando ano a ano, atingindo todo tipo de 

assalariado, muito além dos contingentes afro-americano e hispânico, tradicionalmente 

sujeitos aos piores empregos. 

                                                
21 Não tem sido fácil para o capital empreender as reformas de seu desejo, principalmente no espaço da 
Europa ocidental, como pode ser constatado através do recuo do Estado francês em relação ao projeto do 
primeiro emprego. A luta de classes, como neste caso, consolida-se, no capitalismo tardio de crise 
estrutural, como a principal variável em relação à taxa de exploração. 
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          Com relação à periferia do capital há uma desigualdade crescente e em curso que 

deve ser levada em conta, entre uma �velha periferia�, onde a incursão do capital vem 

de algum tempo, e uma �nova periferia� que se constitui numa fronteira industrial recém 

aberta para a exploração do trabalho (ver gráfico 3): quanto à primeira incluímos 

prioritariamente a América Latina; a segunda, os países da Associação de Nações do 

Sudeste Asiático (Birmânia, Brunei, Campoja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, 

Cingapura, Tailândia e Vietnã) além de China, Índia e Paquistão. 

GRÁFICO 03 

 

          A �velha periferia� pode ser caracterizada como um espaço onde o fluxo de 

capital no sentido centro/periferia com o objetivo de instalar as unidades produtivas e 

transferir meios de produção (basicamente meios de trabalho) já se esgotou ou, se ainda 

ocorre, é residual e significativamente menor que em outros períodos. Isso não significa 
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que, em algum momento mais ou menos largo, a relação entre centro e periferia foi 

marcada pelo fluxo de capital da primeira para a última; tal tipo de fluxo sempre é 

marcado pelo sentido inverso, excetuando o curto momento de instalação das novas 

unidades de produção22. O mais importante é que passadas algumas décadas e 

conjunturas locais e internacionais, num movimento errático, a classe trabalhadora 

obteve algumas conquistas materializadas através de legislações protetoras - sempre 

aquém daquelas estabelecidas pelo warefare state - e em regimes políticos de 

democracia burguesa que, relativamente, permitiram a liberdade de associação.  Assim, 

a recente ofensiva do capital sobre o trabalho na forma da extração da mais-valia 

absoluta contou com a superação de dois obstáculos: Primeiro, de caráter objetivo, a 

flexibilização da própria legislação de proteção na forma de desregulamentação das 

jornadas de trabalho; tal processo vem adquirindo várias formas, desde o mecanismo de 

banco de horas, passando pelo caráter, de fato, compulsório das horas extras e 

extraordinárias até a tendência, mais ou menos acelerada, de substituir a legislação por 

um sistema de jurisprudência ou de �livre negociação� - efetivamente impor a vontade 

patronal através do contrato individual de trabalho. Segundo, de caráter subjetivo, 

consolidar através de uma burocracia sindical, no sentido social, dócil e vinculada 

diretamente ou indiretamente (através do Estado) aos interesses do capital. 

Evidentemente, no interior desta velha periferia ocorrem variações em relação aos 

meios, entretanto, sempre tendo em vista um objetivo comum: a elevação da mais-valia 

absoluta. 

          Em relação à nova periferia tais obstáculos, praticamente, não existem, e em 

função disto ainda é perceptível o fluxo de capital no sentido centro/periferia - 

concomitante a um fluxo muito maior em sentido oposto - na forma de instalação de 

                                                
22 Ver  ARRIGHI, G. A Desgualdade Mundial de Renda e o Futuro do Socialismo. In: A Ilusão do 
Dsenvolvimento. Petrópolis, Vozes, 1998. 
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unidades produtivas (ver gráfico 4). Praticamente não há uma legislação de proteção ao 

trabalho na mesma medida que não há estruturas associativas que sirvam, minimamente, 

de contrapeso à ofensiva do capital. Tal quadro é ainda mais acentuado onde existe a 

garantia dada por uma burocracia de Estado associada ao capital, como na China e no 

Vietnã. Além disso, a existência de uma extraordinária superpopulação relativa de tipo 

latente (Marx) serve como um imenso catalisador das condições impostas pelo capital 

ao mundo do trabalho; são centenas de milhões de camponeses à disposição para o 

assalariamento, no maior êxodo rural da história, num quadro que combina longas 

jornadas e elevado grau de intensidade de trabalho23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
23 China e Índia representam 37,3% da população mundial, ou um total de aproximadamente 2,34 bilhões 
de habitantes (�The World Economy: historical statistics�, editado pela OCDE). 
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GRÁFICO 04  

 
 

 

6.2. INTENSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS DE RACIONALIZAÇÃO SEM ALTERAR 
A MAGNITUDE DO CAPITAL EMPREGADO. 

 
         Robert Brenner (2004), em sua análise da dinâmica mais recente da economia 

norte-americana, especialmente um momentâneo aumento da rentabilidade e da 

produtividade, afirma o seguinte: 

                 Su talón de Aquiles es obvio: hasta ahora el aumento de la producción 
por hora há ido acompanado por um declive palpable del aumento de 
la inversión, esto es, um introdicción más lenta de más y mejores 
instalaciones, equipos y software.(...) el aumento de productividad 
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registrado represente no tanto un aumento de eficiência - esto es, mas 
producción por la misma cantidade de trabajo - como uma mayor 
cantidad de trabajo por hora, esto es, acelaración sobretensión. Esa 
intensificación del trabajo no solo proporciona mayores  beneficios, 
sino también - muy significativamente - mayores tasas de beneficio, 
ya que los benefícios adicionales se obtienem sin necesidad de 
aumentar el stock de capital. De hecho, durante 2002 y el primer 
semestre de 2003 el stock de capital de las empresas no financieras 
(em términos nominales) apenas aumento, lo que significa que 
prácticamente todo el aumento de rentabilidad em esse período se 
obtuvo libre de cargas em cuanto a nuevas instalaciones y equipo. 
(BRENNER, 2004, p.87) 

. 
          Pode-se argumentar que tal tendência é uma manifestação conjuntural, de 

curtíssimo prazo. Entretanto, nem todas as chamadas �variáveis� econômicas 

apresentam características conjunturais, como o caso das variáveis microeconômicas; 

principalmente quando se trata de características relacionadas ao mundo do trabalho, 

portanto envolvendo as relações de produção. Dificilmente as tendências são de 

momento, no curto prazo. Além disso, quando se trata de dinâmicas do mundo do 

trabalho no centro capitalista, onde há um maior acumulo de experiências, produto dos 

diferentes embates e variações na correlação de forças entre capital e trabalho, ainda 

mais dificilmente alterações significativas no processo de extração de sobretrabalho 

assumem um caráter conjuntural. No centro capitalista, o �palco de guerra� entre capital 

e trabalho tende muito mais a uma difícil luta de trincheiras e de posições do que uma 

batalha de movimentos e ofensivas relâmpago. Portanto, a combinação encontrada 

atualmente nos EUA - redução dos postos de trabalho no setor produtivo, aumento do 

emprego de trabalho simples no setor de distribuição e serviços, elevada taxa de 

desemprego e aumento da intensidade do trabalho - deve ser tomada enquanto tendência 

para décadas. Não é possível afirmar seu caráter estrutural, nesse momento, por ser a 

força de trabalho nos EUA a mais vulnerável do capitalismo avançado, juntamente com 

o Japão; porém, alguns efeitos a longo prazo do aumento da intensidade do trabalho já 

podem ser percebidos como, por exemplo, a generalização do duplo emprego junto aos 
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setores menos qualificados do proletariado, frequentemente empregados nos bolsões de 

trabalho simples no setor de distribuição e serviços. Mais recentemente, dois setores se 

destacaram na geração de empregos nos EUA, destoando, principalmente, do setor 

industrial tanto tradicional quanto de alta tecnologia, onde prevalece o fechamento de 

postos de trabalho: construção civil e comércio varejista. Ambos vindos de trajetórias de 

desvalorização do trabalho através da redução do valor da hora trabalhada e do aumento 

da intensidade da jornada, saída possível para setores de baixo emprego de tecnologia e 

de acumulo de trabalho simples elevarem sua rentabilidade.  

          A valorização de tais tendências do centro capitalista é fundamental para a 

�limpeza� teórica da análise. Pelo menos desde o início da década de oitenta, sob a 

influência determinante do fetiche da tecnologia, criou-se uma perspectiva mistificada a 

respeito da relação entre aumento da qualificação média, renovação ampliada do capital 

fixo e emprego de novas tecnologias. Uma mistificação que extrapolou os limites das 

unidades produtivas, das relações técnicas de trabalho no seu interior, e projetou 

mudanças qualitativas na própria estrutura social. Toda uma literatura que projetou uma 

suposta mudança de qualidade na relação entre trabalho assalariado e tecnologia, hoje, e 

cada vez mais, apresenta-se como uma afronta à condição dos que vivem do trabalho 

em todo o mundo. Particularmente, as ciências sociais envolveram-se num imbróglio 

que tornou muito tênue a sadia fronteira com a �ciência da administração� quando, 

principalmente, se fez notar mais claramente a universalização dos métodos da 

racionalização vindos da experiência japonesa do pós-guerra: a combinação da 

flexibilidade horizontal de tarefas com a introdução ampliada da microeletrônica nas 

unidades produtivas de técnica intensiva, conduziu a uma projeção ilusória a respeito da 

superação �natural� do trabalho alienado, muito próxima do ideologismo de �chão de 

fábrica� das �teorias da administração�.  
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          Considerado os efeitos do fetiche da tecnologia sobre a produção intelectual a 

respeito das mudanças no mundo do trabalho, três questões necessitam de um 

tratamento prévio quanto às tendências da racionalização no estágio atual do modo de 

produção capitalista. Primeiro, toda análise dos processos de racionalização deve 

necessariamente radicar-se na histórica do processo de desenvolvimento capitalista. O 

exemplo do toyotismo e de suas múltiplas variações tornou-se clássico. Foi tomado 

como um método de racionalização desconsiderando as determinações de sua gênese 

histórica, ou seja, sua inerência com a conjuntura do imediato pós-guerra no Japão, que 

envolveu, além do governo de ocupação de MacArthur e seus efeitos sobre a 

reconstrução do Estado, a combinação entre o fim do regime bonapartista imperial e a 

ascensão da organização operária independente, manifesta, principalmente, através dos 

sindicatos. A destruição dos sindicatos independentes e a constituição artificial de uma 

estrutura sindical pelo capital são inseparáveis da nova organização �técnica� das 

unidades produtivas24. Num sentido ainda mais amplo, os conteúdos técnicos dos 

métodos de racionalização do trabalho são passíveis de uma significativa variação em 

função do estado da luta de classes, da correlação de forças entre o capital e o trabalho; 

principalmente no atual estágio do desenvolvimento capitalista e da valorização do 

capital, nenhum elemento técnico está livre das injunções sociais das relações de 

produção. 

         Um segundo aspecto a ser considerado diz respeito ao caráter desigual do processo 

de acumulação de capital. Muita literatura prognosticou as tendências da acumulação 

capitalista, e seus efeitos sobre a estrutura social, a partir dos pólos mais avançados da 

produção e das atividades econômicas. Além do prognóstico parcial, tal tendência 

desconsidera um dos elementos mais destacados do processo de acumulação: a 

                                                
24 GOUNET, Thomas. Fordismo e Toyotismo na Civilização do Automóvel. S. Paulo. Boitempo. 2002. 
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desigualdade; desigualdade entre centro e periferia, entre níveis de produtividade do 

trabalho, de oferta de força de trabalho, de taxa de mais-valia e, portanto, de taxa de 

lucro, e de condições de resistência à ofensiva do capital. Diferenças que não só 

cumpriram um papel decisivo no momento de gênese do capitalismo e em sua fase 

concorrencial, mas, que de uma forma diferente, ainda cumpre um papel determinante 

em relação à acumulação de capital na atual fase do capitalismo (monopolista) tardio. 

Em grande medida, as diferentes contradições em relação à capacidade de realização do 

capital, como, por exemplo, a realização produtiva do conhecimento científico 

acumulado, é indissociável da dinâmica necessariamente desigual da acumulação 

capitalista. Atualmente, o peso relativo das novas fronteiras da exploração do trabalho 

(China, sudeste asiático e Índia) cumpre um papel muito mais ativamente influente, 

além de meros receptáculos passivos, sobre os diferentes espaços da acumulação 

ampliada do capital sem que, com isso, se constituam num exemplo do pólo mais 

tecnicamente avançado do sistema. O suposto pólo do �trabalho imaterial�, produto de 

uma �intelectualidade de massa�, de uma suposta sociedade pós-industrial (mesmo que 

considerado real a título apenas, e tão somente, como um exercício de lógica) é 

inseparável do trabalho intensivo e alienado, gerador de mais-valia absoluta, encontrado 

nos rincões mais �afastados� do sistema. A dialética da exploração do trabalho pelo 

capital, no seu sentido mais sistêmico e estrutural, não comporta ficções de classe média 

- a não ser apenas como ficção discursiva, como ideologia, em última instância - e é 

absolutamente determinada pela lógica do valor de troca e pela extração de trabalho não 

pago. 

         Numa última consideração prévia, que pode parecer um truísmo para alguns, 

reside a fonte de vários equívocos no tratamento dos �novos� métodos de 

racionalização: subestimar as determinações da subsunção real do trabalho ao capital, 
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isto é, a posição de comando exercido pelo capital sobre os diferentes níveis das 

unidades de produção e serviços, aspecto que foi um objeto exaustivamente tratado pela 

obra marxiana. Particularmente, dois efeitos fundamentais do comando do capital na 

produção - a saber, os objetivos da própria produção e, segundo, os limites e alcances 

do que, genericamente, é chamado de flexibilização de tarefas e/ou funções nos distintos 

processos de trabalho (tanto produtivos quanto de serviços) - são obscurecidos mediante 

os supostos prodigiosos efeitos das novas tecnologias. Estranhamente, as formulações 

mais otimistas, àquelas movidas pela lógica do fetiche da técnica, constantemente 

omitem o primado dos valores-de-troca na orientação para a produção da riqueza social; 

o primado da produção da riqueza, no sentido da valorização do capital, sobre a riqueza 

da produção, no sentido da satisfação das mais amplas necessidades reais e históricas 

de consumo e da superação do caráter alienado do trabalho social. A subordinação do 

valor-de-uso pelo valor-de-troca impõe, necessariamente, uma limitação estrutural à 

suposta progressão do trabalho social autônomo e desalienado, necessariamente, 

subordinado ao interesse dominante que transforma o objeto de trabalho, independente 

da tecnologia dos meios e da qualidade do trabalho concreto agregados, em mero meio 

para o fim da acumulação ampliada de capital. Uma determinação que afeta toda a rede 

de produção e consumo, ou seja, orienta a produção, condiciona o consumo e as 

estruturas internas do processo de produção na unidade produtiva. Com relação ao 

último aspecto, o repertório de erros é particularmente amplo. Além de desconsiderar o 

caráter desigual e combinado do desenvolvimento capitalista que supõe, principalmente 

nas fronteiras recentes da exploração do trabalho, a ampla existência de unidades 

�fordistas�, confunde as determinações das estruturas horizontais e verticais de 

comando nos processos de trabalho. A mera flexibilização horizontal de tarefas parciais 

no �pós-fordismo�, a forma dominante assumida pelos �diferentes� métodos de 
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racionalização, não é de forma alguma incompatível com a reprodução, e até ampliação, 

de estruturas autoritárias de comando vertical. Inclusive, o processo acelerado de 

precarização do trabalho, como aumentos da intensidade e da jornada é produto, além 

da luta de classes, do enrijecimento dessas mesmas estruturas que, se porventura, 

sofrem algum tipo de flexibilização é por meio de sua natureza alienante, como é o caso 

da alienação de conhecimento desenvolvido pelos produtores.  

          A intensificação dos métodos de racionalização sem alterar, significativamente, a 

magnitude do capital empregado é mais uma característica assumida pelo capitalismo 

tardio, condicionada pelas injunções de sua trajetória descendente, cuja dinâmica 

contribui para a atual dialética entre crise estrutural e barbárie sistêmica.  São três as 

características mais marcantes da conjuntura aberta a partir dos anos 70 cuja 

combinação é fundamental para a compreensão do atual perfil dominante do processo 

de produção capitalista. Primeiro, as possibilidades reduzidas para obtenção de 

superlucros, considerando que este é o objetivo fundamental do capital em sua fase 

tardia/monopolista25. A elevação contínua da composição orgânica do capital - a razão 

entre capital variável e capital constante - após a II Guerra tinha como objetivo obter 

uma elevada produtividade do trabalho, acima da média, e foi o caminho empreendido 

para a obtenção de superlucros, acima da taxa média de lucro, até a crise dos anos 70. 

Para Mandel isto foi possível, justamente, em função do caráter desigual e combinado 

do desenvolvimento capitalista, particularmente, a desigualdade em relação à 

produtividade do trabalho, como produto da ampliação do trabalho passado e objetivado 

sobre o trabalho vivo em diferentes planos, como em relação ao centro e a periferia - as 

trocas desiguais no comércio mundial - entre os departamentos I e II, e entre os 

diferentes setores e ramos da produção. A crescente mobilidade do capital, além da 

                                                
25 Mandel, op. cit. 
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forma dinheiro, igualou através da generalização as condições objetivas de produção, 

estabelecendo pouca variação em relação à taxa média de lucro, reduzindo 

enormemente as possibilidades de obtenção de superlucros. Os restritos diferenciais de 

produtividade entre ramos, departamentos e espaços, a partir dos anos 70, são expressão 

atualizada da lei tendencial de queda da taxa de lucro marxiana; os limites impostos 

pelo próprio capital ao aumento da produtividade do trabalho através do 

desenvolvimento técnico dos meios de produção que, como veremos adiante, tem 

gerado uma significativa crise de realização das forças produtivas no capitalismo tardio. 

          Um segundo elemento diz respeito ao capital fixo, em especial a maquinaria. A 

oscilação dos valores do capital fixo vem se constituindo num importante elemento para 

a compreensão da trajetória cíclica do modo de produção capitalista, especificamente a 

produtividade e os custos do Departamento I. A busca para a obtenção de superlucros, 

empreendida após a II Guerra, implicou no desenvolvimento de máquinas de controle 

numérico e eletrônico, de alto valor agregado, particularmente os elevados custos da 

pesquisa e da concepção, tornando também elevado os custos para a renovação do 

capital fixo para aquelas unidades produtivas envolvidas na busca de ganhos de 

produtividade e, na maioria dos casos, na luta pela própria sobrevivência. Pelo menos 

até os anos 70, as possibilidades de obtenção de superlucros e o acesso ao crédito 

compensavam os custos gerados pela redução da rotação do capital fixo; entretanto, a 

inversão da conjuntura dada pela inflexão da curva da taxa média de lucro e pelo 

significativo acirramento das contradições internas do modo de produção - 

particularmente a crise do ciclo produção de mais-valia→ realização da mais-valia→  

acumulação de capital - gerou uma combinação entre elevado custo da maquinaria e 

capacidade ociosa de produção. O que para autores como Chesnais e Arrighi aparece 

como sintoma de uma crise em função do caráter �rentista�, ou financeiro, do atual 
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momento do desenvolvimento capitalista, nada mais é que produto de um processo 

combinado de superacumulação e subinvestimento produtivo, motivados pelas restritas 

possibilidades de obter superlucros através da plena utilização das forças produtivas 

disponíveis, ou potencialmente existentes para a imediata realização. 

          Um último elemento a ser considerado, e talvez o mais importante, é a existência 

de uma superpopulação relativa de dimensão incomparável na história do capitalismo. 

Marx chega a estabelecer uma tipologia em relação à superpopulação relativa, de acordo 

com seu caráter e origem: flutuante, latente e estagnada26. De acordo com a forma 

dominante desta superpopulação é possível estabelecer dois espaços-fronteiras da 

exploração do trabalho, considerando que o exército industrial de reserva, associado à 

superpopulação relativa, constitui-se na principal variável para a determinação do valor 

(médio) da força de trabalho. Inicialmente podemos estabelecer o espaço do centro 

capitalista, e também da periferia que ocupou no passado papel de fronteira de 

exploração do trabalho com altas taxas de mais-valia relativa e absoluta. Nestas regiões, 

que incluem a América latina, os EUA (a força de trabalho mais vulnerável do centro 

capitalista) e países da Europa ocidental, onde de forma claudicante tem-se 

empreendido uma ofensiva sobre as condições de trabalho (França, Alemanha, Itália, 

Inglaterra), é perceptível um aumento da superpopulação relativa de tipo estagnada, ou 

seja, um contingente crescente de força de trabalho marginalizada, subempregada e 

marcada por um pauperismo crescente, cujo valor médio está aquém dos meios de 

subsistência necessários à sua reprodução diária. Dependentes de políticas eventuais ou 

sistemáticas de compensação, formam a massa envolvida na chamada informalidade, à 

margem da legalidade burguesa do trabalho. No caso da América latina tal condição 

tende a ser dominante, não só em função do crescimento da chamada economia 

                                                
26 MARX. K. O Capital. Livro 1, vol 2, 14ª ed. 1994. pp 743-752. 
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informal, mas também, e principalmente, em função da dinâmica em direção às 

legislações minimalistas do trabalho. No centro capitalista, por enquanto, tal 

contingente é predominantemente constituído por uma população imigrante ou 

originária de migrações anteriores, quando ainda havia uma necessidade e uma 

tolerância para tal tipo de movimento da força de trabalho; entretanto, pelo menos nos 

EUA, o perfil desta superpopulação deve assumir, a curto prazo, um perfil menos 

�estrangeiro�. É este fenômeno que alhures foi tratado como um processo de 

�lumpenização social� da classe trabalhadora, de caráter estrutural, com crescentes 

setores da classe que vendem sua força de trabalho e que ocupam os espaços das 

fronteiras mais distantes dos processos de produção mais �tipicamente� capitalistas 

(mais-valia relativa). Além da vulnerabilidade material, entre o pauperismo e a 

mendicância, se ocupam das tarefas mais simples e degradadas quando não são 

cooptados pela criminalidade; o fato de ser uma população crescentemente jovem é 

representativo do caráter excludente do capitalismo em sua fase de crise estrutural. Não 

de uma exclusão vazia e superficial, a da chamada cidadania (burguesa), mas a exclusão 

sistêmica, ou seja, excluídos como consumidores dos meios de subsistência necessários 

e como produtores, como realizadores do trabalho. 

          O segundo espaço gerador de uma superpopulação relativa vem assumindo um 

aspecto mais funcional e tendencial para o capitalismo tardio: China, Índia e sudeste da 

Ásia. Trata-se de um processo de dimensão histórica. Nesta região encontra-se mais da 

metade da população mundial, predominantemente rural, onde se combinam dois fatores 

importantes: de um lado, constitui-se, atualmente, na principal fronteira de exploração 

do trabalho, de outro, é protagonista do maior êxodo rural já visto em função de uma 

agricultura de baixo nível de desenvolvimento técnico e de um processo igualmente 

histórico de alienação dos meios de produção, especificamente a terra. Existe, portanto, 
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uma superpopulação relativa, de tipo latente, capaz de reduzir o valor médio da força de 

trabalho a níveis comparáveis ao período da Revolução Industrial (final do XVIII/início 

do XIX), e favorecendo a realização da grande utopia do capital: mínimo físico dos 

salários e o máximo físico da jornada de trabalho27. É importante considerar o caráter 

tendencialmente médio dos valores no modo de produção capitalista; 

consequentemente, mesmo levando em consideração todas as mediações históricas 

possíveis, o impacto desta superpopulação relativa, indiretamente, deve ter um alcance 

global. 

          O principal efeito, portanto, da combinação entre redução dos superlucros, 

elevação média dos valores do capital fixo e o aumento extraordinário da 

superpopulação relativa é a tendência para o trabalho intensivo, poupador de capital. É 

neste contexto que emerge uma onda em torno dos métodos de racionalização do 

trabalho, que podem ser inseridos no chamado contexto do �pós-fordismo�, 

independente de qualquer sofisma que se possa construir em torno da autonomia, da 

flexibilidade, da participação do trabalho em relação às �novas� condições de produção. 

A nova onda de racionalização não é produto de um insight a respeito das 

potencialidades subjetivas do trabalho, mas de uma adaptação do capital à crise e às 

novas condições objetivas para a extração de mais-valia. Em resumo, �os pós-

                                                
27 �Mas, no que se refere ao lucro, não existe nenhuma lei que lhe fixe o mínimo. Não podemos dizer qual 
seja o limite extremo de sua baixa. E por que não podemos estabelecer esse limite? Porque, embora 
possamos fixar o salário mínimo, não podemos fixar o salário máximo. Só podemos dizer que, dados os 
limites da jornada de trabalho, o máximo de lucro corresponde ao mínimo físico dos salários e que, 
partindo de dados salários, o máximo de lucro corresponde ao prolongamento da jornada de trabalho na 
medida em que seja compatível com as forças físicas do operário. Portanto, o máximo de lucro só se acha 
limitado pelo mínimo físico dos salários e pelo máximo físico da jornada de trabalho. è evidente que, 
entre os dois limites extremos da taxa máxima de lucro, cabe uma escala imensa de variantes. A 
determinação de seu grau efetivo só fica assente  pela luta incessante entre o capital e o trabalho; o 
capitalista tentando constantemente reduzir os salários ao seu mínimo físico e a prolongar a jornada de 
trabalho ao seu máximo físico, enquanto o operário exerce constantemente uma pressão no sentido 
contrário. A questão se reduz ao problema da relação de forças dos combatentes.� MARX. Salário, Preço 
e Lucro. 
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fordismos� estão plenamente inseridos no contexto da ofensiva do capital sobre o 

trabalho em tempos sombrios de crise estrutural. 

 

6.3 O AUMENTO DA SUPERPOPULAÇÃO RELATIVA DE TIPO ESTAGNADA: 
LUMPENIZAÇÃO E PAUPERIZAÇÃO. 

 

           Um dos aspectos mais visíveis da barbárie contemporânea e sistêmica é o 

aumento global da pobreza: 

Segundo as Nações Unidas, no seu Relatório sobre o 
Desenvolvimento Humano, o 1% mais rico do mundo 
aufere tanto quanto os 57% mais pobres. A proporção, 
no que se refere aos rendimentos, entre os 20% mais 
ricos e os 20% mais pobres no mundo aumentou de 30 
para 1 em 1960, para 60 para 1 em 1990 e para 74 para 
1 em 1999, e estima-se que atinja os 100 para 1 em 
2015. Em 1999-2000, 2,8 bilhões de pessoas viviam 
com menos de dois dólares por dia, 840 milhões 
estavam subnutridos, 2,4 bilhões não tinham acesso a 
nenhuma forma aprimorada de serviço de saneamento, e 
uma em cada seis crianças em idade de freqüentar a 
escola primária não estava na escola. Estima-se que 
cerca de 50% da força de trabalho não-agrícola esteja 
desempregada ou subempregada. 
(Minqi Li, �After Neoliberalism: Empire, Social 
Democracy, or Socialism?�, Monthly Review, January 
2004, p. 21.) 
 

          Ou ainda, 
 

 
No encontro �Forum da Nova Sociedade�, Somavia 
(Juan Somavia, diretor-geral da OIT) lembrou que, 
embora na última década o emprego mundial tenha 
crescido 25%, a metade dos trabalhadores do mundo é 
pobre, vive com menos de U$ 2 por dia, não tem acesso 
aos sistemas de proteção social e está empregada na 
economia informal (90% na Índia e 60% na América 
Latina). Ele advertiu que a situação acabará afetando 
todas as sociedades, porque os desempregados de u m 
país buscam saída nos países mais desenvolvidos. 
(OESP, 06/abril/2006) 

 
             Como visto anteriormente, a formação de uma superpopulação relativa mundial 

possui, em sua gênese atual, características distintas de acordo com a variável espaço. 

No caso da nova fronteira de exploração do trabalho a precarização e a informalidade 
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não são produto de uma crise econômica localizada ou de um rebaixamento recente dos 

mecanismos de proteção social; é produto da ocupação direta e recente do espaço pelo 

capital, onde antes não havia reservas em termos de mecanismos de proteção ao 

trabalho, na Índia e em parte do Sudeste Asiático; ou, onde houve uma simbiose entre a 

burocracia de Estado e o capital estrangeiro, como na China e no Vietnã, que dispôs 

para a exploração uma força de trabalho coercitivamente impedida de construir 

mecanismos de defesa. Em ambos os casos, um certo bonapartismo (não se deve 

esquecer que a chamada �maior democracia do mundo� ainda é uma sociedade de 

castas), independente do aspecto fenomênico que possa assumir, cumpre um papel 

importante para a extração ampliada de mais-valia. 

          Um processo mais traumático afeta a força de trabalho no centro capitalista e nas 

velhas fronteiras de exploração do trabalho, onde a precarização assume mais 

visivelmente um caráter regressivo. Durante décadas, e até hoje, a tipologia ideológica 

da divisão das nações em função de seu desenvolvimento, real ou em potência, e da 

importação de capital, gerou a promessa e a esperança de uma ascensão qualitativa na 

divisão internacional do trabalho, especialmente Argentina, Brasil e México. Mas, para 

qualquer observador mais atento o status de países em desenvolvimento soa cada vez 

mais como uma ironia de gosto duvidoso. Entretanto, foi uma promessa que acalentou, 

pelo menos por algum tempo, um processo de modernização inspirado e condicionado 

pelo centro capitalista ou, o que talvez seja mais significativo, através dos projetos 

populistas, originais da região (Cárdenas, Perón e Vargas). Num processo errático, 

intercalado pelos bonapartismos e significativamente influenciado pela luta de classes, 

se iniciou a construção de um sistema legal de proteção ao trabalho e, bem menos mas 

também, um sistema de leve inspiração keynesiana de salário indireto (saúde e educação 

públicas). A recente ofensiva do capital sobre o trabalho na região, materializada através 
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das políticas econômicas neoliberais - �a escolha entre políticas econômicas é, na 

realidade, a opção sobre todas as coisas�28 - teve como principal resultado a formação 

de uma superpopulação relativa de tipo estagnada, indissociável aos processos de 

lumpenização e pauperização das massas. 

         Paralelamente, no centro capitalista, desemprego e subemprego avançam pari 

passu à formação de pólos de pobreza. Nos EUA, por exemplo, em 2005, havia 37 

milhões de pobres - só em 2004 houve um aumento de 1,1 milhão. No setor de 

agricultura, pesca e reflorestamento 24% da força de trabalho é constituída por 

imigrantes ilegais, trabalhadores desprovidos de qualquer sistema de proteção e 

seguridade29. Na Europa, os índices de desemprego insistem em manter-se elevados, 

pondo em xeque um histórico, e até recentemente, modelo de pleno emprego, e expondo 

eloquentemente elementos crescentemente reveladores da pauperização, como os 

�distúrbios� da juventude da periferia pobre de Paris. Alguns fatores são mais 

claramente responsáveis por este processo de desenvolvimento das contradições no 

centro capitalista: 

• Desemprego estrutural, ou seja, uma superpopulação expulsa (população acima 

dos 40 anos) ou que não será incorporada pelo capital (juventude) aos processos 

de trabalho tecnicamente mais desenvolvidos, de tecnologia intensiva com uso 

amplo de trabalho complexo. Uma população cuja força de trabalho se limitará à 

realização de trabalho simples nas fronteiras mais marginais do sistema de 

acumulação. 

• Desindustrialização, processo desigual mas combinado encontrado nas duas 

grandes áreas do centro capitalista (EUA e Europa ocidental). Regiões outrora 

fundamentais para o processo de valorização de capital e para a geração de 
                                                
28 MANDEL. E. O Neoliberalismo e a Alternativa Socialista na Atualidade. In: Liberalismo e Socialismo: 
velhos e novos paradigmas / vários autores - São Paulo: Editora da UNESP, 1995. 
29 Fonte: Centro Hispânico Pew. 
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trabalho produtivo hoje sofrem um significativo retrocesso. Por exemplo, o 

chamado �Cinturão da Ferrugem�, nordeste e centro-oeste dos EUA, outrora o 

maior pólo industrial do planeta e centro produtivo das grandes montadoras - 

carro-chefe da expansão econômica dos EUA - sofre um processo acelerado de 

fechamento de fábricas e de corte de empregos, ou mais precisamente, de 

destruição das forças produtivas.  

• Aumento do setor de distribuição, que tanta confusão tem gerado nas 

formulações mais recentes a respeito da dinâmica do trabalho. Duas questões 

devem ser afirmadas a este respeito: primeiro, de forma dominante, o 

crescimento do setor ocorre através da exploração do trabalho simples, precário 

e de baixo valor, contribuindo, assim, para a queda do salário médio30; segundo, 

com freqüência sua ampliação não implica em aumento da quantidade de 

empregos, principalmente em relação à ocupação do comércio varejista pelo 

grande capital, em função do concomitante debilitamento/fechamento de 

pequenos e médios comerciantes/empregadores. 

• Informalidade e precarização do trabalho enquanto tendência dominante. A 

dinâmica da ação dos Estados, mesmo no centro capitalista, não é o combate à 

precarização do trabalho, ao contrário; o processo combinado de 

desenvolvimento da precarização e da informalidade das relações de trabalho 

tendem a pressionar a ação pública numa direção de �menor resistência� para o 

capital, ou seja, desregulamentações e reformas em diferentes níveis no sentido 

da formulação de legislações minimalistas para as relações contratuais entre 

capital e trabalho. Especificamente no centro capitalista, a expressão dominante 

                                                
30 BRENNER, R ¿Nueva Expansión o Nueva Burbuja? In: www.newleftreview.org. 
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desta reforma tende a ter, num primeiro momento, o seu foco  voltado à jornada 

de trabalho. 

GRÁFICO 05 

 

          A pauperização e a lumpenização são processos que, além de indissociáveis, 

representam mais claramente o desenvolvimento de uma barbárie sistêmica, partícipe do 

próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista em sua fase tardia, de crise 

estrutural. Isto tem um significado profundo na medida que  tais elementos têm seu 

desenvolvimento inerentemente vinculados aos principais mecanismos de reprodução 

sistêmica da atualidade, ou seja, ao próprio processo cíclico de valorização do capital.  

          A lumpenização social, em seus vários aspectos, representa um retrocesso no 

processo civilizatório tomando como critério o desenvolvimento da capacidade 
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produtiva e criativa da força de trabalho, o principal elemento das forças de produção31. 

O crescente contingente incorporado a esta categoria social tende às formas de alienação 

radicais, em particular, alienação em relação aos desenvolvimentos dos processos de 

produção, por mais modestos que sejam; e lhe é reservado o espaço marginal das 

atividades mais repulsivas para o trabalhador de qualificação média, atividades 

determinadas pela realização de formas de trabalho simples. Isto tem um significado 

geral para a constituição do valor médio do trabalho; embora mesmo considerada, 

parcialmente, como �empregada�, este contingente social tem como remuneração 

média, mais ou menos, os meios necessários a sua reprodução (precária) física. 

Portanto, mesmo tendo alguma forma de ocupação (temporária e/ou informal), pelo 

menos em relação aos efeitos diretos (pressão sobre o valor médio da força de trabalho), 

o contingente social �lumpenizado� deve ser considerado como parte da superpopulação 

relativa de tipo estagnada, contradizendo práticas estatísticas usuais e correntes de 

significativo conteúdo ideológico. Uma questão importante, e que deve ser tratada a 

posteriori algures, diz respeito à relação entre a crescente superpopulação relativa de 

tipo estagnada - que pode ser tomado como o próprio processo de lumpenização social - 

e as formas de organização social desvinculadas do Estado, ou mais propriamente, a 

auto-organização. Este é um setor social, como vimos, vinculado (quando vinculado) a 

processos de trabalho pobres de conteúdo técnico ou a tarefas individuais de trabalho 

simples, e por esta razão, um setor social que sistematicamente revela uma crise de 

relação associativa. Destarte, sua relação com a criminalidade pode levar a devaneios 

sociológicos a respeito desta capacidade; efetivamente, o chamado crime organizado, 

como exemplo mais contundente, deve a sua organização a um elemento exógeno e 

material: o black money ou o capital valorizado através de atividades ilegais ou 
                                                
31 �Questão de Método� de J. P. Sartre estabelece uma polêmica fundamental a respeito das forças 
produtivas, em particular, contra a visão tecnicista e positivista do �marxismo� oficial de Estado, 
representado no ocidente pelos PCs. 
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�moralmente� condenáveis. Sobre isso um fato recente merece menção. Entre as várias 

contradições expostas pelo episódio do furação Katrina32 (New Orleans) - a pobreza e a 

ineficiência do Estado burguês para ações humanitárias - é insofismável a incapacidade 

de organização (auto-organização) revelada diante das várias adversidades. Seria de um 

enorme simplismo atribuir esta contradição específica ao individualismo exacerbado da 

sociedade de consumo nos EUA. Desde a formação dos primeiros grupos humanos o 

trabalho foi o grande elemento �humanizante� e organizador, e assim continuará sendo 

enquanto o trabalho for a fonte da riqueza necessária (e excedente) para a reprodução 

(ampliada) material da sociedade. A pauperização, portanto, é produto das condições 

objetivas engendradas, e em ampliação, pela ação do capital em sua busca 

essencial/vital pela autovalorização; especialmente, condições determinadas pela 

superpopulação relativa e pela desvalorização da força de trabalho (queda dos valores 

médios dos salários) ou, em outras palavras, a possibilidade do reencontro do capital 

com sua utopia - temporariamente distante a partir de meados do século XIX: �o 

mínimo físico possível dos salários e o máximo físico possível da jornada de trabalho�. 

 

6.4. O VERDADEIRO CARÁTER RENTISTA DO CAPITALISMO EM SUA FASE 
TARDIA. 

 

          Atualmente, vem adquirindo um peso maior análises que apontam ou localizam 

na crescente �financeirização� do capital a grande e decisiva contradição do processo de 

reprodução sistêmica. Principalmente as obras de Chesnais (�A Mundialização do 

Capital�) e Arrighi (�O Longo Século XX�) destacam este aspecto e tem significativa 

influência sobre a produção acadêmica de esquerda no final do século XX. Porém, neste 

aspecto, é preferível uma análise com uma base mais propriamente marxiana do que os 
                                                
32 O documentário do diretor afro-americano Spike Lee, �When The Levees Broke�, oferece uma visão a 
partir do ponto de vista dos setores mais pauperizados a respeito da ação do Estado no dias que 
sucederam à catástrofe.  
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esquemas oferecidos por Arrighi e Chesnais. O primeiro, produziu uma obra de enorme 

erudição, desde o processo de acumulação primitiva, pelo menos a partir do chamado 

ciclo espanhol-genovês, dos séculos XV e XVI, até o atual ciclo financeiro da 

hegemonia norte-americana. Entretanto, o esquema de ciclos hegemônicos nacionais, 

marcados pela fase ascendente/produtiva e descendente/financeira sugere, através da 

obra do autor, mais uma regularidade �factual� do que fundada numa teoria abstraída da 

realidade concreta e histórica, ou seja, Arrighi não apresenta categorias ou uma 

combinação de categorias que justifique tal regularidade e dinâmica dos ciclos de 

hegemonia33. Além disso, principalmente durante o período de acumulação primitiva do 

capital como um todo, até fins do século XVIII, houve uma dialética entre atividades 

propriamente produtivas (coloniais ou metropolitanas) e usuárias/especulativas, e só 

debilmente é possível sustentar as regularidades até certo ponto rígidas e, porque não, 

teleológicas - a inevitabilidade das fases produtiva e financeira - da trajetória de 

ascensão e crise dos diferentes capitais hegemônicos. Em Chesnais, por sua vez, o 

caráter rentista/financeiro atribuído ao processo de valorização do capital, mais 

recentemente, a partir dos anos 70, necessita de alguma mediação visto que o processo 

de reprodução sistêmica não pode ser garantido, mesmo que não exclusivamente, 

através de mecanismos desvinculados da produção real de riqueza; mais propriamente 

da produção da mercadoria em sua duplicidade, ou seja, também como portadora de 

trabalho não pago: a financeirização é um dos aspectos fenomênicos da crise de 

valorização do capital, não sua essência. Com base em Marx, a financeirização pode ser 

tratada através de um duplo enfoque. Primeiro, através do fetiche do dinheiro (D-D�) 

derivado do sistema de crédito, que não deve ser tomado a não ser enquanto fenômeno, 

ou seja, a aparência assumida pela valorização do capital através dos juros que, em seu 
                                                
33 Arrighi adota  um amalgama da teoria das ondas longas utilizando Schumpeter e Kondratieff, ondas 
que teriam duas fases; fase A, quando prevalece os �acordos costumeiros� e a cooperação, e a fase B 
quando prevalece a luta competitiva entre os diferentes capitais. (ARRIGHI, 1998) 



 78

sentido real, tem origem na partilha da mais-valia produzida. O recente processo de 

endividamento envolvendo famílias, empresas e Estados, de importância crescente para 

a acumulação de capital, a rigor, embora parasitário, possui como fontes o lucro, os 

salários e a propriedade (hipotecas), que invariavelmente derivam de processos 

produtivos. A exacerbação do capital fictício se aproxima mais do que podemos 

considerar como capital especulativo, rentista para Chesnais. Até mesmo a Economia 

burguesa alerta ou até mesmo condena esta evidente contradição, desde Paul Krugman 

até a cúpula do Federal Reserve. Os recentes escândalos envolvendo grandes 

companhias (Eron e Worldcom) e fundos de pensão são reflexos do crescimento do 

capital fictício sob a chancela da desregulamentação financeira, em última instância, da 

anarquia econômica do capital. As bolhas financeiras constituídas a partir do 

crescimento quantitativo e qualitativo do papel das bolsas, irremediavelmente, 

conduzem à formação de �valor� além da riqueza (valor real) possuída, mesmo em 

potência, pelas empresas na forma de patrimônio, meios de produção e força de 

trabalho. Aqui, de fato, reside um dos fatores atribuídos ao caráter crescentemente 

rentista do capital. Entretanto, dois outros fatores devem ser objetos de um tratamento 

mais cuidadoso daqueles empenhados na crítica ao status quo do capital e a seu caráter 

crescentemente rentista, a saber, os aumentos relativo e absoluto do trabalho 

improdutivo, e o que Mandel definiu como renda tecnológica. 

          Os crescimentos absoluto e relativo do trabalho improdutivo é produto direto do 

crescimento do setor de distribuição e serviços - constitui, respectivamente, 80% 

(79,4%) e 70% (69,4%) dos PIBs dos EUA e da UE34 - e é objeto de um amplo debate a 

respeito da dinâmica atual do trabalho nas relações de produção capitalistas. Entre as 

diferentes expressões dessas elaborações teóricas algumas ocupam um lugar de destaque 

                                                
34 CIA World Factbook; OMC 
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em função de sua influência junto à produção acadêmica corrente, principalmente 

através de categorias que, de uma certa forma, almejam o status de síntese das 

transformações no mundo do trabalho, ocorridas com as inovações técnicas introduzidas 

nas últimas décadas; com destaque para a Revolução Informacional de Lojkine e o 

trabalho imaterial de Lazzarato/Negri.  

         Lojkine realiza sua análise a partir das mudanças efetivas e em potência das 

chamadas novas tecnologias da informação (NTI). Seu desenvolvimento implica numa 

radical transformação na relação entre os aspectos materiais e imateriais da produção, 

com significativos efeitos sobre o caráter do desenvolvimento das forças produtivas. Por 

exemplo, a nova interação entre elementos materiais e imateriais (humanos) vem 

gerando, qualitativamente, uma nova relação entre os setores produtivo e de serviços, 

elevando-a a um estágio que torna a fronteira entre ambos não só indefinida como 

desnecessária. Também, como reflexo desta nova interação entre as atividades, pelo 

menos em potência, a própria divisão entre trabalho produtivo e improdutivo é 

superada, e substituída por uma força do trabalho caracterizada pela polifuncionalidade. 

Em síntese, com as NTI ocorre a circulação de conhecimento com a conseqüente 

elevação da formação média da força de trabalho. Entretanto, Lojkine aponta para uma 

significativa contradição entre a �especificidade não mercantil das relações fundadas na 

comunicação� (possibilitadas e amparadas pelas NTI) e as regras e estruturas tecno-

burocráticas de gestão baseadas na lógica mercantil; contradição que tende a produzir 

um resultado ambivalente, com a geração de um novo tipo de operário nas unidades 

produtivas de alta composição técnica do capital e, de outro lado, uma tendência para a 

parcelarização do trabalho aos moldes tradicionais (fordista) no setor de serviços. A 

plena realização, portanto, das transformações (�rompimento�) na divisão social do 

trabalho, possibilitada pelo desenvolvimento das NTI e pela Revolução Informacional 
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dependem do desenvolvimento de uma alternativa de gestão, alternativa ao �gargalo� 

tecno-burocrático e mercantil, limitador das potencialidades oferecidas pelo 

desenvolvimento das forças produtivas através das novas relações fundadas na 

comunicação. 

          Lazzarato e Negri, como vem ocorrendo em alguns círculos marxistas e �pós-

marxistas�, fundamentam sua tese numa leitura particular dos Grundrisse; 

particularmente, na formação de um general intellect a partir do desenvolvimento da 

capacidade técnica do trabalho. A dinâmica atual, dada pela �sociedade pós-industrial�, 

é a do desenvolvimento do trabalho vivo intelectualizado, inserido em múltiplas 

�interfaces� geradas entre funções, equipes de produção e na própria hierarquia dos 

processos produtivos. A tendência do trabalho consiste na centralidade das atividades 

subjetivas, abstratas e imateriais, mais em tarefas de gestão e decisão, possibilitando que 

o trabalho imaterial, de caráter social, se auto-organize de forma autônoma. A nova 

realidade, aberta pela predominância do trabalho imaterial, subjetivamente valorizado, é 

a de um novo modo de produção, �pós-fordista�, quando a própria força de trabalho, em 

função de seu novo conteúdo, deixa de cumprir o papel de fonte de riqueza e de medida 

de valor; ou, mais concretamente, promove a superação da teoria do valor-trabalho 

marxiana. 

          Evidentemente, a direção tomada por esta tese vai num sentido oposto, tanto de 

Lojkine quanto de Lazzarato/Negri. Sartre, algures, afirmou que toda crítica ao 

marxismo recai numa espécie de pré-marxismo; então, o que Sartre diria a respeito da 

atual leitura farisaica de Marx? Pois é disso que se trata quando, de forma mais ou 

menos dissimulada, propugnam a emancipação do trabalho através da ação, 

inconsciente ou não, do capital; pois a força de trabalho, pelo menos em sua dinâmica 

�irreversível�, tende à autonomia, ao controle do processo produtivo e à desalienação, 



 81

se vista através da ótica desses autores. Não se trata da condenação de uma 

manifestação �herética�, mas a crítica de uma expressão teórica ideológica. 

          Marx destacou a importância da subsunção (formal e real) do trabalho ao capital 

para a consolidação do próprio modo capitalista de produção, uma condição necessária 

para a produção de mais-valia (absoluta e relativa) e para a organização dos processos 

de trabalho em função desta finalidade. Independente da composição técnica do capital 

empregado na produção, dois elementos são perenes em relação ao gerenciamento do 

emprego de trabalho alheio: o objetivo do lucro máximo e custo mínimo, e o meio para 

a realização deste objetivo, o trabalho alienado. A gestão do processo de produção pelo 

capital, independente se através do próprio capitalista ou de tecnocratas white collars, 

não pode se desviar da racionalidade instrumental imposto aos objetivos e meios que lhe 

dão sentido. O trabalho é duplamente alienado, como mínimo: alienado a priori, ou 

seja, alienado das condições objetivas para sua existência independente do capital, ou 

seja, enquanto mercadoria, e a posteriori, enquanto trabalho vivo em movimento que, 

independente da qualificação, é alienado em relação aos objetivos da produção. 

Evidentemente que a alienação possui um conteúdo multifacetado, porém, são essas 

duas dimensões que mais diretamente nos interessam, e que constituem obstáculos 

históricos à existência de uma força de trabalho autônoma e independente. 

         Uma outra questão, já tratada anteriormente, diz respeito à dimensão metodológica 

de análise. Mandel alertou para o caráter funcional e estrutural da desigualdade no 

processo histórico de acumulação de capital. Esta afirmação adquire uma importância 

central para qualquer análise dos mecanismos de reprodução sistêmica; a apreensão da 

totalidade significativa da reprodução sistêmica do capital depende da compreensão da 

própria mobilidade do capital entre as formas mais �avançadas� e aquelas que, 

aparentemente, lembram formas pretéritas de extração do excedente; por exemplo, o 
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crescimento da out of book labour force nos EUA não é uma disfunção sistêmica, é um 

mecanismo integrado ao próprio sistema de acumulação. Com isto estamos afirmando 

que qualquer projeção do papel de um trabalho complexo formado a partir de uma 

elevada composição técnica do capital, invariavelmente, conduzirá a uma reconstrução 

ficcional da realidade porque existe um obstáculo intransponível: a desigualdade do 

processo de acumulação e a correspondente incapacidade do capital em generalizar a 

realização das técnicas mais avançadas, especialmente em sua fase tardia; o 

investimento em capital fixo só é viável se a poupança em trabalho vivo, em capital 

variável, for compensadora. Diante do histórico aumento da superpopulação relativa 

através da abertura de novas fronteiras de exploração do trabalho, a projeção sem 

mediações de Lazzarato/Negri é insustentável. 

          Uma questão estranhamente negligenciada pelos teóricos das novas tecnologias 

de informação é a condição do conhecimento como mercadoria e, portanto, como fonte 

de acumulação. Isto é particularmente importante na atual fase do modo de produção 

capitalista, quando qualitativamente foi acentuada a relação entre conhecimento/ciência 

e capital que, evidentemente, não foge à lógica da subordinação do valor de uso pelo 

valor de troca. A livre circulação do conhecimento através das NTI não deve assumir, 

em seus aspectos fundamentais, um caráter não mercantil, e isto não se deve a qualquer 

aspecto disfuncional, ao contrário, as NTI são, ao mesmo tempo, fonte e meio de 

acumulação de capital. As projeções feitas pelos arautos do capital, a respeito dessas 

tecnologias, não foram até agora realizadas - especialmente seu papel como �carro-

chefe� da acumulação - mas isto é muito mais representativo do grau da crise sistêmica 

do que em função de uma suposta �natureza� não mercantil. 

          Porém, o mais importante quanto às teses envolvendo o papel emancipador das 

NTI ou do trabalho imaterial é seu conteúdo ideológico; uma representativa expressão 
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teórica do que Mandel chamou de fetiche da técnica. A princípio a ideologia fundada no 

fetiche da técnica teve sua grande expressão no pragmatismo dos administradores e 

tecnocratas, quando as contradições inerentes do desenvolvimento capitalista eram 

passiveis de �solução� a partir do planejamento técnico; inclusive foi uma necessidade 

imposta pelo início da crise nos anos 70, pela queda da taxa de lucros, que deu impulso 

à �racionalização� dos problemas, desde a unidade produtiva. Mas, ao que parece, o 

fetiche da técnica atingiu um novo patamar na medida que o conhecimento e a própria 

técnica, por si mesma, foram elevadas ao status de agentes emancipadores, 

independente das injunções impostas pela realidade das relações sociais de produção. 

Esta é uma das razões que justificam a retomada do marxismo ocidental do pós-guerra 

que, apesar de suas contradições, não tergiversou a respeito do caráter e do papel da 

razão instrumental e técnica. Além disso, duas variáveis fundamentais sempre devem 

ser consideradas a respeito de qualquer mudança nas relações técnicas e sociais de 

produção: primeiro, a já citada capacidade de generalização pelo capital das tecnologias 

existentes em potência e, segundo, a não menos importante luta de classes, elemento 

finalmente determinante de um processo histórico sobredeterminado e, 

consequentemente, das múltiplas relações engendradas pela humanidade (econômicas e 

não econômicas). 

         O verdadeiro caráter rentista do capitalismo atual não se limita, como vimos, a sua 

tendência �financeira�, ou melhor, ao componente crescentemente fictício do capital. O 

crescimento absoluto e relativo do trabalho improdutivo também deve ser considerado. 

Definido por Marx como aquele trabalho que não se realiza em mais-valia, que não gera 

valores de troca e é trocado por renda (dinheiro improdutivo), não por capital (variável); 

seu consumo ocorre em função do seu valor de uso e não como valor gerador de valor 

(mais-valia). Marx também alertou para o crescimento dos ora chamados �improdutivos 



 84

produtivos�, ou mais precisamente, os white collars incluídos nas unidades de 

produção, e por isso mesmo, incluídos na categoria de trabalhadores produtivos: �estão 

incluídos entre esses trabalhadores produtivos todos aqueles que de uma maneira ou 

outra contribuem para a produção de uma mercadoria, do trabalhador efetivo ao gerente 

ou engenheiro� (MARX, Teoria da Mais-Valia). O crescimento desse setor, produto da 

incorporação de trabalho complexo à produção, não justifica a abolição das fronteiras 

definidoras entre produtivos e improdutivos, sob a pena de, �teoricamente�, excluirmos 

da paisagem um importante contingente de trabalhadores, principalmente das principais 

economias, como EUA e UE; outro risco, até mais comum, é estender o perfil da força 

de trabalho qualificada dos white collars para aquela empregada no amplo e crescente 

setor da distribuição, realizando, dessa forma, um amalgama muito distante do perfil 

médio da real qualificação da força de trabalho empregada.  

          Paul Baran, juntamente com Paul Sweezy, buscou desenvolver a teoria do 

excedente econômico crescente no capitalismo. O objetivo era identificar uma 

contradição interna ao desenvolvimento capitalista, ao mesmo tempo, preencher uma 

lacuna deixada pela suposta inaplicabilidade da lei da queda tendencial da taxa de lucro, 

de Marx, apropriada à fase concorrencial, mas insuficiente para a fase monopolista do 

capitalismo.  Nosso objetivo, aqui, não é o debate em torno das duas teorias, até mesmo 

porque não é plenamente traduzível em séries matemáticas e estatísticas, principalmente 

a lei marxiana operada através da taxa média de lucro. No entanto, ao menos, a teoria de 

Baran/Sweezy, que é plenamente coerente com a tendência à formação de pletora de 

capitais ou a superacumulação, é uma contribuição teórica à formação de excedentes 

nas diferentes formas e mutações assumidas pelo próprio capital. Mais apropriadamente, 

através de Baran é possível caracterizar de forma mais realista, em sua contradição, os 

aumentos relativo e absoluto do trabalho improdutivo.  
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         Baran estabelece duas categorias de excedente econômico no capitalismo 

(monopolista): efetivo, ou �a diferença entre o produto social efetivo de uma 

comunidade e seu efetivo consumo�, gerando uma acumulação de mais-valia na forma 

de uma pletora; e potencial, ou �a diferença entre o produto social que poderia ser 

obtido em um dado meio natural e tecnológico, com os recursos produtivos realmente 

disponíveis, e o que se pode considerar como indispensável�. Interessa-nos a segunda 

forma de existência do excedente de Baran. O autor destacou as manifestações do 

excedente econômico potencial: consumo supérfluo ou mais precisamente o consumo de 

mercadorias que não participam da reprodução do processo produtivo, como 

mercadorias de luxo ou armas (Departamento III); o crescimento dos trabalhadores 

improdutivos; a produção perdida ou não realizada em função da organização irracional; 

e a produção não realizada em função do desemprego, tanto da força de trabalho quanto 

dos meios de produção. Portanto, tomando esta análise, o aumento do contingente de 

trabalhadores improdutivos não é vista como produto do desenvolvimento das forças 

produtivas e da complexidade das atividades econômicas. Evidentemente, é correto 

creditar um aumento relativo dos trabalhadores improdutivos ao crescimento de serviços 

necessários e de interesse social como saúde, educação, desenvolvimento técnico e 

científico e diferentes serviços prestados pelo Estado, como se pode constatar, ainda, 

nas regiões onde efetivamente estruturou-se o welfare state keynesiano (Europa 

ocidental e Escandinávia). Entretanto, não é esta a realidade dominante em relação ao 

aumento do trabalho improdutivo no capitalismo tardio e, por isso, justifica-se a 

retomada da elaboração de Baran. Além do aumento da superpopulação relativa, do 

exército industrial de reserva, existe um crescente �continente� de atividades 

improdutivas, de distribuição, constituído, de um lado, a partir da necessidade de 

realização da mais-valia cristalizada nos valores de troca e, de outro, para a valorização 
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do capital através da extração de renda, em grande parte a partir de atividades que 

deveriam ser da responsabilidade do Estado (saúde, educação, ciência, arte), ou através 

de atividades supérfluas em relação às necessidades reais. Este novo �continente�, além 

disso, de existência generalizada (tanto no centro quanto na periferia), incorpora 

predominantemente força de trabalho simples, de baixo valor, contribuindo, juntamente 

com a superpopulação relativa, para a queda da média geral do valor da força de 

trabalho e para a crescente pauperização das massas. Por sua vez, a penetração do 

capital monopolista nestas atividades de distribuição introduziu uma série de 

contradições familiares à produção, como a introdução de métodos de racionalização do 

trabalho, mais ao estilo �fordista�, e a concentração do capital (na forma de renda) em 

detrimento da rede tradicional de pequenos e médios estabelecimentos, como 

demonstra, por exemplo, a intervenção das corporações nas atividades do comércio 

varejista35. A visão proudhoniana que alimenta a projeção de redes envolvendo núcleos 

e indivíduos autônomos e independentes, realizadores de trabalho complexo, �imaterial� 

e intelectual, acaba por constituir-se num diversionismo ideológico em relação à 

dinâmica dominante, e regressiva, do trabalho improdutivo no capitalismo tardio; ou 

seja, o crescente desperdício de força de trabalho, subutilizada e consumida 

improdutivamente, no sentido lato, com o único objetivo de extrair renda, deslocada da 

produção de riqueza necessária à reprodução material da sociedade. 

          Outro elemento importante para o caráter rentista do capitalismo tardio é algo já 

apontado por Mandel no início dos anos 70 e que vem atingindo um conteúdo 

preocupantemente amplo: a renda tecnológica. Em seu �O Capitalismo Tardio� define 

rendas tecnológicas como �superlucros monopolistas originados dos avanços técnicos, 

descobertas e patentes favorecidos pelas práticas monopolistas�. Seu conceito baseava-

                                                
35 KRUGMAN, Paul. O Wal-Mart e o Desemprego. O Estado de S. Paulo, 13 de dez. 2005. Caderno B, 
Negócios. p. 15. 
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se na projeção de uma composição técnica do capital em contínuo crescimento e 

envolvendo a busca por produtividades além da média social, num quadro de 

acumulação continuamente ampliada, mesmo restrita aos grupos monopolistas e 

corporações. Mesmo mediando tal perspectiva, o mais importante e um tanto 

subestimado por Mandel é o caráter eminentemente parasitário da renda tecnológica, 

obtida menos através de ganhos de produtividade - transferência de mais-valia entre 

setores de desigual produtividade e composição orgânica a favor dos setores mais 

dinâmicos - do que pela simples propriedade monopolista da técnica, do conhecimento e 

além, na medida que o direito de propriedade estabelecido pelo regime de patentes 

ultrapassa a �descoberta� científica e se apropria de elementos da natureza, inclusive da 

vida, mesmo sem a ação transformadora do Homem. O recente regime de patentes deve 

sua origem em 1972 quando a General Eletric reivindicou patente por uma linhagem da 

bactéria Pseudonomas, supostamente capaz de sintetizar manchas de petróleo lançadas 

no mar, mesmo antes dos métodos ora utilizados pela engenharia genética; abria-se, 

com isso, um precedente: a patente sobre a vida.  Atualmente (2006) o Escritório de 

Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos tem registrado patentes sobre 20% 

do genoma humano em nome de empresas, universidades (privadas em sua maioria) e 

agências do governo dos EUA; apenas uma empresa, a Incyte, é �proprietária� de 10% 

do genoma (Scientific American Brasil, março de 2006). Não se trata de um monopólio 

de uma determinada técnica ou tecnologia, mas de componentes da constituição 

orgânica de nossa espécie, in natura, um monopólio sobre o objeto de pesquisa, não de 

seu produto. Trata-se de uma nova relação entre ciência e capital com efeitos 

regressivos em relação às necessidades imediatas e históricas da humanidade, visto que 

essa nova relação é determinada pela subordinação do valor de uso (necessidade) pelo 

valor de troca (acumulação de capital). Em 1995, quando houve a transição de GATT 
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para OMC, a grande mudança ocorreu em função da ampliação da pauta de negociações 

através da incorporação do sistema de patentes de propriedade intelectual e a abertura 

de uma nova frente de pressão do centro contra periferia. É inevitável, portanto, que 

essa nova relação entre capital e ciência aprofunde a contradição entre o caráter social 

da produção do conhecimento e a sua apropriação privada pelo capital; a forma 

assumida, neste aspecto, da subordinação do valor de uso pelo valor de troca. As 

manifestações dessa contradição tendem a criar uma nova ordem de irracionalidades 

sistêmicas: 

• Uma nova relação entre capital e natureza (no sentido dos elementos que ainda 

não se constituíram, ou apenas em potência, em objeto do trabalho humano). 

Marx, em sua análise sobre as origens da propriedade individual no interior de 

sistemas sociais pré-classistas, destacou que a terra por sua abundância e 

limitada incorporação enquanto força produtiva, limitadamente utilizada como 

meio de produção através da ação do trabalho, não foi transformada em 

mercadoria por um longo período histórico. O capital está em processo de 

subversão da teoria do valor marxiana, neste aspecto, através da apropriação de 

elementos da natureza (livres da ação humana) objetivando a extração de renda; 

uma privatização da natureza através dos mecanismos de registros de patentes 

que eleva, qualitativamente, o processo de alienação da humanidade em relação 

aos recursos disponíveis para a satisfação de suas necessidades. 

• Uma nova relação entre ciência, instrumentalizada pelo capital, e sociedade. É 

contínua e crescente a alienação entre interesse e necessidade social e produção 

científica, inclusive sua realização técnica, e num duplo sentido. Primeiro, 

através do mecanismo de propriedade intelectual, o produto do trabalho 

científico consolidou-se como mercadoria, portanto portadora de valor de troca e 
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meio para a valorização do capital; como no atual estágio do capitalismo tardio 

amplia-se o antagonismo entre os interesses imediatos do capital e as 

necessidades universais das massas, imediatas e estratégicas, tanto maior é o 

conteúdo anti-humanista assumido pela ciência. É possível encontrar marcos 

significativos desse processo no passado - por exemplo, o Projeto Manhattan e o 

posterior belicismo nuclear da Guerra Fria - mas, atualmente, esse caráter anti-

humanista da ciência atinge as mais diferentes frentes da pesquisa. Mesmo as 

chamadas ciências humanas, na medida que sublimam as contradições 

sistêmicas e mergulham na busca de �novos objetos�, extremamente 

fragmentados, inviabilizam a reconstrução teórica de totalidades significativas 

fundamentais para a crítica e, assim, deslocam-se do interesse social pela 

superação do conflito capital/trabalho e de sua atual expressão: a barbárie de 

dimensão sistêmica. 

• Aumento do caráter parasitário do capital. Através da renda tecnológica e do 

novo regime de propriedade intelectual aprofunda-se uma relação parasitária 

entre, principalmente, centro e periferia, típica do capitalismo tardio desde sua 

origem. Os efeitos para a força de trabalho são sentidos tanto no centro quanto 

na periferia: na primeira, excetuando uma parcela pequena envolvida 

diretamente na concepção e no desenvolvimento de conhecimento tecnológico, 

um crescente contingente é afetado pela desindustrialização, impelida ao 

desemprego ou ao trabalho simples dominante no setor de distribuição; na 

segunda, sua consolidação como espaço privilegiado para a extração de mais-

valia absoluta e todo o significado desta forma de extração de sobretrabalho, 

especialmente prolongamento das jornadas e aumento da intensidade de 

trabalho. 
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6.5. O DEPARTAMENTO III (ARMAS) E A CRISE DE REALIZAÇÃO DAS 
FORÇAS PRODUTIVAS. 

 

         A relação entre a guerra e a economia se dilui no tempo, apesar do apelo 

ideológico que se lança mão em tempos de conflito; o que é especialmente corrente pelo 

menos desde as Guerras Médicas. Com um determinado nível de desenvolvimento das 

forças produtivas, mais especificamente nas sociedades pré-capitalistas, o 

desenvolvimento da produtividade do trabalho não só encontra seus limites na técnica 

existente, e generalizada, nos próprios meios de trabalho, mas também se vê 

significativamente limitada pelas possibilidades de expansão oferecidas pelo objeto de 

trabalho fundamental, a terra. A produção da riqueza, nestes modos de produção, é mais 

condicionada aos limites oferecidos pelas condições naturais de fertilidades da terra e de 

clima. A introdução de novas técnicas, especialmente agrícolas, resulta muito mais em 

crescimentos contínuos do que em saltos de produtividade. A guerra, portanto, aparece 

como opção econômica objetivando inflexões e saltos na acumulação de riqueza. Por 

este motivo, inclusive, nos modos de produção pré-capitalistas as ideologias 

legitimadoras da agressão são incomparavelmente menos significativas que ao longo 

dos séculos XIX e XX, quando do advento do capitalismo; a lógica econômica das 

guerras, �ao vencedor as batatas�, era mais tangível à consciência prática das massas.              

          Com o modo capitalista de produção importantes características da ação bélica, 

outrora embrionárias, adquirem significativa expressão: Primeiro, a tecnologia agregada 

e a própria dimensão dos conflitos ampliaram seus efeitos sobre uma população civil 

numericamente superior; mesmo as chamadas guerras localizadas, através de diferentes 

mecanismos, tendem, de alguma forma, a um impacto social ampliado, além do próprio 

front, considerando tanto os efeitos objetivos (econômicos, baixas e mutilações) quanto 
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subjetivas (o horror diante da destruição ampliada e o desconforto de um senso comum 

refratário à guerra). Esta nova dimensão exige uma mobilização ideológica legitimadora 

por parte dos capitalistas ligados à produção bélica, e de seus �funcionários� nos 

aparelhos de Estado e de informação, igualmente ampliada. A guerra é atualmente 

muito mais ideologizada do que foi no passado, por força até mesmo de uma outra 

construção ideológica: a paz como valor absoluto e a serviço da reprodução do status 

quo. Uma segunda característica envolve a própria produção bélica ou, mais 

precisamente, uma economia armamentista permanente movida por um complexo 

industrial-militar em permanente atividade; com isso, a própria produção bélica adquire 

uma relativa autonomia em relação ao seu uso imediato - o fetiche da técnica a serviço 

da coerção de classe e da intimidação imperialista - e passa a ter uma importância 

estrutural para o processo de acumulação do capital. Finalmente, a relação entre 

desenvolvimento tecnológico, complexo industrial-militar e Estado vem sofrendo uma 

mudança qualitativa, ou seja, é crescente o financiamento estatal da pesquisa realizada 

por universidades, institutos e empresas associadas ou integrantes do complexo 

industrial-militar. É cada vez mais evidente que tecnologias de uso civil são derivadas 

da tecnologia militar, cujo desenvolvimento foi significativamente financiada pelo 

Estado. Em síntese, crescentes volumes de recursos econômicos e humanos são 

consumidos para o desenvolvimento de tecnologias de destruição, para o 

desenvolvimento de forças de destruição. Para o pensamento marxista várias dessas 

questões não passaram desapercebidas, ao contrário, a abordagem do papel da produção 

bélica a partir dos instrumentos da crítica da economia política produziu uma elaboração 

acumulada fundamental para a compreensão desse importante aspecto do capitalismo 

em sua fase tardia. É necessário abordar, brevemente, as contribuições de três autores 
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que merecem uma leitura mais cuidadosa em função de sua importância: Rosa 

Luxemburgo, Mandel e Mészáros. 

          Rosa Luxemburgo, em seu clássico �A Acumulação do Capital�, estabeleceu as 

bases teóricas, do ponto de vista marxista, para a análise do militarismo. Até sua 

formulação, o militarismo era visto como uma das mazelas do capitalismo, da 

dominação de classe e imperialista através da coerção e do �monopólio da violência�. 

Rosa Luxemburgo analisou o papel funcional  da produção bélica para a acumulação de 

capital numa conjuntura histórica marcada por elementos como a �paz armada�, a 

ofensiva colonialista e a reestruturação das organizações operárias após a derrota da 

Comuna de Paris, especialmente na Alemanha. Uma conjuntura que permitiu a análise 

de um processo além de sua razão política: 

(...) De um ponto de vista puramente econômico, ele 
(militarismo) é para o capital um meio privilegiado de 
realizar mais-valia; em outras palavras, é um campo de 
acumulação. Procurando-se verificar quem são os 
compradores da massa de produtos em que se encerra a 
mais-valia capitalista, aceitamos diversas vezes que o 
Estado e seus servidores não se encontram na categoria 
de consumidores. Nós os classificamos nas categorias 
anexas que retiram seus recursos da mais-valia (e até 
certo ponto do salário), onde encontramos também os 
representantes das profissões liberais e todos os parasitas 
da atual sociedade (rei, padre, professor, prostituta e 
soldado). (LUXEMBURGO, 1976, p. 399) 
 

          E Rosa Luxemburgo prossegue: 

Assim, a exploração da classe operária pelo mecanismo 
dos impostos indiretos, que servem para a manutenção do 
aparelho de Estado capitalista, contribui, em suma, para 
aumentar a mais-valia e a parte consumida (...) se a 
classe operária não suportasse, em sua maior parte, os 
custos da manutenção dos funcionários do Estado e do 
exército, teriam os capitalistas que suporta-los em sua 
totalidade. (LUXEMBURGO, 1976, p. 401) 
 

             Desde a análise de Marx a respeito da acumulação primitiva do capital o Estado 

não era devidamente inserido nas relações econômicas de valorização do capital. O 

Estado através dos gastos públicos contribui para a realização da mais-valia contida nos 
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valores de troca, e que assume um significado ainda maior nas conjunturas de crise mais 

aguda de superprodução. A política econômica empregada pelo nazifascismo, 

particularmente na Alemanha, e as medidas contidas no New Deal, posteriormente, 

corroboraram a análise de Rosa Luxemburgo sobre o papel ativo e estrutural do Estado 

no processo de reprodução ampliada do capital em tempos de crise. O capital variável 

ou valor da mercadoria força de trabalho é destaca como a grande fonte desses recursos. 

O mecanismo dos impostos indiretos sobre os meios de subsistência consumidos pelo 

trabalhador é responsável pela transferência de valor do capital variável para o Estado; a 

conseqüência imediata desse processo é a redução do consumo da força de trabalho em 

função da elevação relativa do valor dos meios de subsistência. Esta mudança na 

distribuição do produto social equivale a um aumento da mais-valia relativa - aumento 

do consumo do trabalho não pago em relação ao valor do capital variável - socialmente 

e globalmente extraída, e neste sentido diferente daquela extraída nas unidades de 

produção, gerada na própria produção. Pelos menos inicialmente, portanto, o 

mecanismo dos impostos indiretos altera a relação de valor e consumo entre a força de 

trabalho e o setor produtor de meios de consumo (Departamento II). Este valor extraído 

daqueles que vendem sua força de trabalho em troca dos meios de subsistência 

necessários permite, através do Estado, um aumento do montante de valor destinado à 

acumulação do capital: 

A transferência da maior parte dos gastos destinados ao 
sustento de seu séqüito para a classe trabalhadora (e aos 
representantes da produção simples de mercadorias: 
camponeses e artesãos) permite aos capitalistas deixar 
livre uma parte maior da mais-valia para a capitalização. 
(...) Pelo sistema de impostos indiretos e tarifas 
aduaneiras, os gastos do militarismo são principalmente 
suportados pela classe operária e pelo campesinato. (...) 
Devido à diminuição relativa da quantidade de meios de 
subsistência necessários para a renovação da força de 
trabalho, permanece livre uma quantidade 
correspondente de capital e trabalho vivo. Esse capital 
constante e esse trabalho vivo podem ser dedicados a 



 94

outra produção, se há na sociedade uma nova demanda  
com capacidade de compra. É o Estado que representa 
essa nova demanda, uma vez que ele se apropria de uma 
parte do poder de compra da classe operária graças à 
legislação fiscal. (LUXEMBURGO, 1976, p. 401-3) 
 

         Atualmente, em função do aumento de complexidade das operações com capital, 

inclusive em relação ao espaço mundial de mobilidade, particularmente no caso dos 

gastos estatais dos EUA em seu aparato bélico, tornou-se mais obscura as fontes de 

financiamento dos gastos militares; principalmente através do déficit orçamentário e do 

endividamento público a fonte dos recursos mostra-se pulverizada pela rede 

especulativa e de circulação do capital. Uma questão, portanto, aparece como legitima e 

importante para a compreensão do tema: o capital variável, através do mecanismo 

expropriatório do imposto indireto, ainda seria a fonte privilegiada de financiamento 

dos gastos militares? Pensamos que sim. Há globalmente um processo complexo de 

redistribuição da mais-valia, inclusive de natureza política, além dos mecanismos 

propriamente econômicos, produto da hegemonia militar e política dos EUA que 

possibilita o financiamento de déficits e dívidas públicos. Apesar de sua complexidade e 

dimensões atuais, a permanente redistribuição da mais-valia é um elemento constituinte 

do modo de produção capitalista e, portanto, a mais-valia deve ser considerada como 

uma das fontes de financiamento dos gastos militares. Mesmo Rosa Luxemburgo por 

meio de sua leitura dos ciclos de reprodução e da relação entre os departamentos 

destacou a existência deste processo de redistribuição como um limite e uma 

contradição da reprodução sistêmica apoiada nos crescentes gastos militares: a 

acumulação ampliada em detrimento do setor produtor dos meios de consumo a partir 

de determinado número de ciclos reprodutivos do capital. Entretanto, é possível afirmar 

que, em última instância, por meio de novos e tradicionais mecanismos de 

expropriação, inclusive de mecanismos fiscais, o capital variável e o consumo para 

reprodução da força de trabalho ainda constitui a fonte privilegiada de financiamento, 
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apesar e inclusive através da complexa rede de mutação do capital. Se não for assim, 

estamos diante de um paradoxo: o aumento contínuo dos gastos militares juntamente 

com as medidas neoliberais de redução dos impostos sobre o capital (ver gráfico 06). 

GRÁFICO 06 

 

 

          Os efeitos da relação entre os departamentos produtivos com o militarismo 

econômico, apontados por Rosa Luxemburgo, merecem um tratamento atualizado em 

função dos ulteriores processos de concentração e centralização do capital. Após o 

financiamento inicial do Estado, às expensas do capital variável, cria-se uma nova 

demanda que será satisfeita através de novos gastos em capital constante e força de 

trabalho possibilitando uma nova frente de valorização. A perda inicial sofrida pelo 

departamento II, com a redução do consumo de meios de consumo e subsistência, é 

compensada pela compra de força de trabalho exigida para a satisfação da demanda 

criada pelo Estado. Entretanto, como a força de trabalho recém empregada também está 
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sujeito aos mecanismos do imposto indireto através do consumo, após determinado 

número de ciclos reprodutivos ao financiamento inicial do Estado, o valor ampliado 

empregado em capital variável pela produção bélica deixa de compensar a redução 

relativa de consumo das mercadorias do departamento II, dificultando a realização da 

mais-valia contida nos meios de consumo e, assim, restabelecendo o desequilíbrio 

tendencial entre o valores produzidos e consumidos pelos departamentos I e II ( Iv + 

Imα + Imγ  < IIc + IImβ )! em função dos diferenciais na composição orgânica do 

capital. Numa tentativa de atualização, pode-se argumentar até que ponto os esquemas 

teóricos de reprodução são válidos num estágio de altíssimo desenvolvimento dos 

mecanismos de concentração e centralização do capital. De fato, é uma questão que 

deveria assumir seu lugar numa agenda séria de análise marxista mas que, 

precariamente, pode ser mediada da seguinte forma: os esquemas de reprodução ainda 

são passíveis de utilização na medida que tratam menos da transferência de propriedade 

de capital e mais da transferência de valores, dando conta, dessa maneira, da dinâmica 

de investimento e desenvolvimento das atividades produtivas. 

         Rosa Luxemburgo também destacou mais dois aspectos relevantes relacionados à 

economia armamentista: 

(...) Por outro lado, o poder de compra da grande massa 
de consumidores, concentrado sob a forma de pedidos de 
material de guerra feitos pelo Estado, não corre o risco 
das arbitrariedades, das oscilações subjetivas do consumo 
individual; a indústria de armamentos será, sem dúvida, 
de uma regularidade quase automática, de um 
crescimento rítmico. É o próprio capital que controla esse 
movimento automático e rítmico da produção para o 
militarismo, graças ao aparelho legislativo parlamentar e 
à imprensa que se encarrega de criar a chamada opinião 
pública. Isso porque esse campo específico de 
acumulação capitalista parece, a princípio, ser de uma 
capacidade ilimitada de expansão. Enquanto qualquer 
outra ampliação do mercado e da base de operação de 

                                                
! utilizaremos a divisão clássica da mais-valia em função do seu consumo: mα para a mais-valia 
consumida improdutivamente, mβ  para a mais-valia consumida em capital constante adicional, e mγ  para 
a mais-valia consumida em capital variável adicional. 
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capital depende, em grande parte, de elementos 
históricos, sociais, políticos, que se encontram fora da 
influência do capital, a produção para o militarismo 
constitui uma esfera cuja ampliação sucessiva parece 
encontra-se ligada à produção do capital. 
(LUXEMBURGO, 1976, p. 410) 
 

         Impressiona a capacidade de previsão da autora ao destacar duas importantes 

características ligadas à economia armamentista. Primeiro, a nova realidade gerada pela 

mudança na relação entre produção, consumo e realização da mais-valia, ou seja, o 

consumo de material bélico pelo Estado, se não livra, pelo menos reduz os �humores� 

da chamada demanda efetiva sobre o capital. Desta forma, o principal embaraço do 

processo de valorização, a realização da mais-valia contida na mercadoria, é sublimada 

através de uma demanda atípica do Estado. Foi esta característica que suscitou em 

vários autores a projeção de um desenvolvimento capitalista ilimitado a partir de uma 

base de consumo ilimitada e constante, livre, em tese, das pressões geradas pelos riscos 

da superprodução e seus efeitos (supercapitalização, subinvestimento, capacidade ociosa 

e desvalorização do capital). Se esta projeção se confirma será discutido adiante, mas é 

verdadeiro que a abolição das contradições do mercado através da demanda bélica do 

Estado foi fator finalmente determinante para a hipertrofia do departamento III desde a 

época de Rosa Luxemburgo e, especialmente, no período mais recente do capitalismo, 

em sua fase tardia. A segunda característica diz respeito à profunda necessidade 

�ideologizante� da economia armamentista e o papel legitimador que a política cumpre 

para a sua reprodução. A mercadoria produzida por este setor subverte a lógica do valor, 

a rigor possui um valor de uso essencialmente irracional (destruição das forças 

produtivas) e exclusivo de classe - exclusivamente satisfaz as necessidades de 

valorização do capital e de proteção da propriedade. Sua produção não seria possível 

sem a mobilização ideológica e política de classe, sem a criação de uma necessidade 

que possa legitimar o dispêndio de forças produtivas, tanto objetivas quanto subjetivas, 
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em detrimento das necessidades reais da humanidade. É uma contradição exposta e 

insolúvel do capitalismo tardio, pois é de se esperar um limite cada vez mais próximo 

do discurso ideológico legitimador da economia armamentista, em função do 

progressivo acirramento das injunções entre produção, consumo e satisfação das 

necessidades das massas. Gastos militares crescentes e pauperização igualmente 

crescente das massas deixam pouca margem, pelo menos a longo prazo, para os 

sofismas ideológicos dos representantes políticos do complexo militar-industrial.�                        

         Mandel foi o autor marxista que melhor elaborou a respeito da �economia 

armamentista permanente�. Enfrentou as questões mais importantes sobre a produção 

bélica e estabeleceu a pauta de discussão sobre o tema, com base na suposta capacidade 

da economia permanente de guerra em superar as principais contradições da reprodução 

sistêmica: superar a crise de realização da mais-valia, particularmente aquela contida 

nos bens de consumo; capacidade de reverter à tendência de queda da taxa de lucros; 

superar a dificuldade de valorização do capital; e a possibilidade de garantir um 

crescimento a longo prazo do capitalismo tardio. Portanto, foi além da constatação da 

irracionalidade no dispêndio de forças produtivas na produção bélica; compreendeu a 

necessidade da análise do papel estrutural/funcional da economia armamentista em 

relação à reprodução sistêmica, ou em outras palavras, se com a economia armamentista 

há significativa mudança na dinâmica das contradições internas do desenvolvimento 

capitalista. Neste sentido, a primeira questão importante é a tendência à superprodução 

de bens de consumo e de subsistência, produto do aumento da composição orgânica do 

capital (departamentos I e II) sem o correspondente aumento da demanda de consumo. 

Utilizando os esquemas de reprodução, Mandel introduz um terceiro departamento, 

produtor de armas e/ou mercadorias de luxo; mercadorias que não são consumidas pelo 

processo de produção social capitalista (processo de trabalho e valorização do capital) 
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nem diretamente, como meios de produção, nem indiretamente, como meios de 

subsistência do trabalho. A condição que satisfaz a superação da tendência à 

superprodução de bens de consumo, ou o desequilíbrio entre os tradicionais dois 

departamentos, mediante um esquema tripartite dá-se do seguinte modo: 

IIc + IImβ + IIIc + IIImβ = Iv + Imα + Imγ + IIIv + IIImα + IIImγ ,  

considerando o desequilíbrio tendencial manifesto através de 

 IIc + IImβ > Iv + Imα + Imγ, 

 o equilíbrio somente é possível se 

IIIv + IIImα + IIImγ > IIIc + IIImβ . 

          Do ponto de vista da realidade da dinâmica do capitalismo tardio, a condição para 

o equilíbrio a partir da existência do departamento III é insustentável. A criação de uma 

demanda por bens de consumo (capital variável, mais-valia consumida 

improdutivamente e mais-valia consumida em força de trabalho adicional) superior aos 

gastos em bens de produção (capital constante e mais-valia gasta em bens de produção 

adicionais) implica numa composição orgânica de capital decrescente no setor de 

produção bélica; uma condição irreal, pois a demanda bélica do Estado mobiliza, 

justamente, as unidades de produção e pesquisa de alta tecnologia, e de capital constante 

de alto custo, tanto da matéria-prima quanto da maquinaria. Uma alternativa, também 

prevista por Rosa Luxemburgo, e que em tese também catalisaria a realização da mais-

valia, seria a mudança da origem dos gastos estatais com armas, transferindo-a para a 

mais-valia total sem alteração do poder de compra da força de trabalho. Tais recursos, 

portanto, não seriam mais originários do capital variável através do mecanismo da 

tributação indireta do consumo da classe trabalhadora. Pode-se até considerar essa 

possibilidade no plano teórico - descartada tanto por Mandel quanto por Rosa 
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Luxemburgo - mas que, concretamente, não faz parte do horizonte possível de 

realização no modo de produção capitalista. 

          Outra hipótese é a possibilidade da economia armamentista de compensar a 

tendência à queda da taxa de lucros, ou de compensar o declínio da taxa média devido 

ao crescimento da composição orgânica do capital. Isto é possível se o departamento III 

mostrar-se capaz de elevar a taxa de mais-valia acima da média geral, diretamente 

(através do próprio departamento) ou indiretamente (produzindo efeitos de alteração da 

taxa média social). Para Mandel existem vários obstáculos para tal compensação: a 

redução do valor da força de trabalho através da mais-valia relativa depende, 

essencialmente, do desenvolvimento da produtividade no departamento II - 

desconsiderando os efeitos do monopólio sobre o regime de preços como destacado por 

Sweezy e Baran; a compra de força de trabalho pelo departamento III abaixo do valor 

médio, o que é impraticável em função do nível da composição orgânica no setor, que 

demanda trabalho qualificado; finalmente, a contribuição indireta através do aumento da 

mais-valia através dos mecanismos de impostos indiretos, que, para Mandel, é 

compensada pelo aumento da média da composição orgânica através do 

desenvolvimento do próprio departamento III. 

         Talvez a grande questão que envolve o desenvolvimento da economia 

armamentista é a possibilidade aberta, através dela, para a utilização ou valorização do 

capital excedente; e é precisamente neste aspecto que, para Mandel, a �economia 

armamentista permanente� cumpre sua principal função. Entretanto, isto não significa 

que a existência desta economia armamentista permanente solucione, indefinidamente, a 

contradição da superacumulação, tanto que a atual conjuntura vem sendo marcada tanto 

pelo crescente volume de gastos militares quanto pela especulação financeira, expressão 

fenomênica da superacumulação. Além disso, Mandel retoma a argumentação de Rosa 
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Luxemburgo a respeito do desequilíbrio da reprodução capitalista que o investimento na 

produção bélica não soluciona, ou em outras palavras, �do segundo ciclo em diante, os 

custos capitalistas dos armamentos são financiados exclusivamente pelos capitalistas do 

departamento II, enquanto os custos dos armamentos pagos pela classe operária 

correspondem a um aumento da mais-valia�: a acumulação ampliada no departamento I, 

em função da demanda de meios de produção gerada no departamento III, ocorre às 

expensas da força de trabalho, em função dos impostos indiretos, e do departamento II 

em função da redução da demanda de meios de consumo. Por este razão, a economia 

armamentista não vem provando uma capacidade de garantir um crescimento a longo 

prazo, já que sua existência implica numa redistribuição da mais-valia, com a 

correspondente intensificação dos conflitos no interior da burguesia em função dos 

ganhos de capital, e num aumento da exploração do trabalho, na medida que eleva 

indiretamente a mais-valia relativa, sem garantir um processo de acumulação ampliada 

ao conjunto do capital produtivamente investido. A superprodução efetiva e a 

capacidade ociosa das unidades produtivas são contradições muito precariamente 

mediadas através da economia armamentista como vem revelando a dinâmica da 

economia norte-americana, pelo menos desde os anos 80. 

                     Finalmente, István Mészáros, discípulo do importante filósofo marxista 

Georg Lukács, vem tendo sua obra elevada à condição de clássico; inclusive, de obra 

fundamental para a atualização do pensamento marxista, em tempos de reveladora crise 

da acumulação ampliada.  No interior de sua crítica há a mais recente elaboração a 

respeito do papel da economia armamentista na reprodução sistêmica do capital. 

          A análise de Meszáros sobre a dinâmica do capital é bastante abrangente, 

envolvendo vários aspectos da realidade, desde elementos econômicos da acumulação 

até expressões subjetivas e funcionais à reprodução social. Diferente de outros autores 
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da tradição marxista, não buscou assentar sua análise numa tipologia cronológica do 

modo de produção capitalista; optou pela abordagem de elementos estruturais e 

funcionais manifestos em diferentes dimensões ao longo da trajetória do capital. Sua 

ironia em relação à teoria das ondas longas de Mandel, por exemplo, sugere mais que 

explicita uma recusa na adoção de teorias que prevêem alguma forma de ciclo ou etapa, 

mais a longo prazo, do processo de acumulação. A ausência mais explícita de uma 

dimensão, em última instância, histórica pode, em termos de possibilidade, ser creditada 

à influência do pensamento lukacsiano, de um conteúdo mais filosófico e, portanto, 

passível de crítica por uma visão mais �anti-filosófica� do marxismo; entretanto, tal 

questão ainda possui um caráter exploratório e não deve constituir-se num argumento 

para uma desqualificação, em bloco, das contribuições de Mészáros. 

         O autor construiu uma análise motivada por dois aspectos da realidade: um de 

caráter objetivo, a crise estrutural do �modo sociometabólico de controle do capital�; 

outro de caráter subjetivo, a proposição de uma teoria da transição, mais como 

diagnóstico teórico da crise do que um projeto de práxis, orientador para a ação. Deve 

ser reconhecido que Mészáros tem dado uma contribuição mais significativa através do 

diagnóstico da crise do capital, numa tarefa teoricamente desafiadora e formulada a 

partir da atualização da obra marxiana, especialmente a partir do Grundrisse, uma 

referência mais constante para o autor do que o próprio �O Capital�.  

          Neste processo empreendido por Mézsáros, a atualização da obra marxiana, cabe 

destacar sua teoria a respeito da taxa decrescente de uso, não só por sua importância, 

mas também pelos maus entendidos suscitados, não só por problemas de leitura, mas 

também, e é necessário que se reconheça, por um certo ecletismo na exposição. Não é 

rara uma leitura reducionista que identifica, exclusivamente, a �obsolescência 

planejada� como aspecto quase único da teoria. De fato, o desgaste planejado dos 
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valores de uso como tática de criação de uma base �ilimitada� de consumo é um dos 

aspectos assumidos pela taxa de utilização tendente, teoricamente, a zero. Mas este é 

apenas um elemento de uma teoria bem mais complexa; em última instância, trata-se de 

uma tendência decrescente da utilização das forças produtivas do capital, 

principalmente em relação aos seus efeitos sobre a ampliação do círculo de consumo, 

historicamente determinado e ampliado pela ação do próprio capital pari passu ao 

desenvolvimento tecnológico acelerado, �além da base natural miserável� das 

formações sociais pré-capitalistas. A atualização empreendida por Mészáros; a 

constatação, em outras palavras, do papel crescentemente contraditório do capital em 

relação ao desenvolvimento das forças produtivas; não se limita à �obsolescência 

planejada� dos valores de uso, subordinados ao seu valor de troca, realizada pelo 

capital. Outras questões, numa hierarquia de tendências estruturais, ocupam um papel 

mais destacado, entre elas, os extraordinários gastos do complexo industrial-militar. 

Para Mészáros, tais gastos inserem-se na dinâmica rumo à taxa de utilização tendente à 

zero; são gastos que mobilizam amplos setores do capital independente das pressões e 

flutuações da demanda real ou dos fantasmas da superprodução, ou seja, um processo de 

acumulação ampliada independente da relação subordinada entre produção e consumo. 

Além disso, as justificativas ideológicas para os crescentes gastos militares do Estado 

vêm logrando estabelecer uma lógica, essencialmente irracional, de legitimação para a 

produção e o consumo destrutivos, antagônica à relação racional entre produção e 

necessidade: 

A razão pela qual tal mudança é absolutamente viável, 
nos parâmetros do sistema de produção estabelecido, é 
que consumo e destruição vêm a ser equivalentes 
funcionais do ponto de vista perverso do processo de 
�realização� capitalista. Desse modo, questão de saber 
se prevalecerá o consumo normal - isto é, o consumo 
humano de valores de uso correspondentes às 
necessidades - ou o �consumo� por meio da destruição é 
decidida com base na maior adequação de um ou de 
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outro para satisfazer os requisitos globais da auto-
reprodução do capital sob circunstâncias variáveis. 
(MÉSZÁROS, 2002, p.679) 
 

          Num argumento de reafirmação e ampliação da tese �luxemburguista�, Mészáros 

atribui ao chamado �complexo industrial-militar� o papel de principal agente do 

deslocamento das contradições internas do capital. Entretanto, tal �manipulação� ou 

manobra é reveladora dos limites recentes - para Mészáros desde a II Guerra - da 

capacidade de reprodução do �sistema sociometabólico do capital�. Reveladora destes 

limites é a incapacidade de ampliação do círculo de consumo e a opção pela sua 

manipulação através da subversão, ideológica e objetiva, da relação entre 

consumo/destruição, manifesta através de uma tendência do �consumo pela destruição� 

em detrimento da �produção-para-o-consumo�.  

(...) o método de solucionar os problemas acumulados 
pela ativação dos mecanismos de destruição não é de 
modo algum algo radicalmente novo, que só aparece 
recentemente com o desenvolvimento do capitalismo. 
Pelo contrário, esta é precisamente a maneira pela qual o 
capital conseguiu se livrar, ao longo de sua história, das 
situações de crise: isto é, destruindo sem cerimônia 
unidades superproduzidas e não mais viáveis de capital, 
intensificando convenientemente tanto a concentração 
como a centralização do capital e reconstruindo a 
lucratividade do capital social total. A inovação do 
capitalismo �avançado� e de seu complexo militar-
industrial é dada pela generalização da prática anterior - 
que atendia às exigências excepcionais das crises -, que 
se torna então o modelo da normalidade para a vida 
cotidiana de todo o sistema orientado no sentido da 
produção para a destruição como procedimento corrente, 
em conformidade com a lei tendencial da taxa de 
utilização decrescente, capaz de se aproximar, 
teoricamente, do índice zero. (MÉSZÁROS, 2002, p. 
693) 
 

          Através do complexo industrial-militar o capital garante a máxima expansão 

possível combinada a uma taxa de utilização mínima (bens e serviços, instalações e 

maquinaria, e força de trabalho). Desta forma, o complexo industrial-militar apresenta-

se, dialeticamente, como fator mediador num conjunto precário de reprodução sistêmica 
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na medida de sua dependência em relação às forças destrutivas. Primeiro, porque a 

reprodução sistêmica apresenta-se cada vez mais enquanto auto-reprodução destrutiva, 

dependente do complexo industrial-militar e do intervencionismo estatal que o sustenta, 

em detrimento da �produção genuína� ou da produção de valores de uso para a 

satisfação de necessidades reais. Segundo, porque a ciência é qualitativamente 

subordinada aos interesses do complexo industrial-militar - segundo o autor, um 

financiamento em torno de 50% na Inglaterra e 70% nos EUA - transformando-a em 

agente mais de desenvolvimento das forças de destruição do que das forças produtivas. 

         A partir desta base teórica (Rosa Luxemburgo, Mandel e Mészáros) é possível 

fazer algumas considerações mais gerais a respeito do papel desempenhado pelo 

Departamento III na reprodução sistêmica, na atual fase do capitalismo tardio. Com 

mais ênfase, é possível destacar três elementos constituintes e mais visíveis do processo 

de valorização do capital associado ao crescimento ampliado do Departamento III 

(especificamente as armas): 

• Os crescentes gastos mobilizam as maiores corporações mundiais, que 

constituem o chamado complexo industrial-militar. Principalmente em relação 

aos grandes contratos e encomendas as corporações estabelecem acordos de 

participação anulando, de fato, os mecanismos formais de concorrência. O 

amplo espectro das corporações beneficiadas revela a capacidade 

�mobilizadora� de capital, potencialmente superacumulado, realizada pela 

demanda bélica do Estado. Um único instrumento bélico, como um míssil, por 

exemplo, pode mobilizar mais de uma dezena de corporações somente para a 

produção, sem considerar as etapas de planejamento e concepção; as chamadas 

plataformas de guerra, então, possuem uma capacidade mobilizadora muito 

maior. 
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• A relação entre ciência e forças destrutivas, que não é recente, adquiriu um 

conteúdo superior nas últimas décadas. Esta relação mediada pelas corporações 

e pelo Estado (burguês) criou uma dependência, ampliada, da pesquisa em 

relação a seu financiamento para fins bélicos. As corporações que participam do 

complexo militar-industrial, dessa forma, devem o desenvolvimento científico a 

este financiamento, eclipsando a fronteira entre �pesquisa para o uso civil� e 

�pesquisa para o uso militar�. 

• O modo de produção capitalista, em sua fase tardia, criou uma dependência 

estrutural em relação aos crescentes gastos com o planejamento/concepção e 

produção de armas, as forças de destruição; a valorização do capital é, 

diretamente ou indiretamente, dependente desses gastos, revelando, dessa forma, 

o caráter crescentemente irracional do processo de reprodução sistêmica - 

enquanto, basicamente, reprodução ampliada do capital - apresenta-se como 

revelador da crise de conteúdo estrutural, portadora de uma nova barbárie 

(sistêmica). 

         Essencialmente, o �inchaço� do Departamento III, especificamente a produção 

bélica, é uma manobra privilegiada do capital em meio à crise de realização das forças 

produtivas, componente fundamental da crise sistêmica aberta a partir do final dos 60 e 

início dos 70. Tal crise, nesta fase tardia do desenvolvimento capitalista assume, 

basicamente, duas formas. Primeiro, através de uma crescente capacidade ociosa das 

forças produtivas em sua dupla dimensão subjetiva e objetiva. É incapaz de realizar sua 

parcela subjetiva através do crescente contingente de força de trabalho incorporado ao 

exército industrial de reserva, a superpopulação relativa, que nesta condição torna-se 

incapaz de cumprir o seu duplo papel em relação ao processo de acumulação de capital, 

ou seja, como consumidores de meios de subsistência e produtores de mais-valia. E é 
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também incapaz de utilizar plenamente as forças objetivas de produção, os meios e 

objetos de trabalho. Mandel, inclusive, em seu esquema histórico a respeito das formas 

adquiridas pela superprodução - quando se abrem discrepâncias entre a produção de 

mais-valia, a realização de mais-valia e a acumulação de capital - destacou esta 

tendência para a fase tardia do capitalismo. Brenner também aponta para esta direção, 

como pano-de-fundo da crise norte-americana e mundial, ou seja, a existência de um 

�excesso de capacidade internacional a longo prazo�.  

          Mas, a crise de realização das forças produtivas também assume uma segunda 

forma, mais difícil de ser mensurada, mas nem por isso menos real: a não realização das 

forças produtivas existentes em potência. A subordinação dos valores de uso aos valores 

de troca pelo capital tende a revelar os elementos de irracionalidade do sistema. A 

�realização� sob a forma de forças de destruição não é mais irracional que a não 

realização das forças produtivas em potência quando visam à produção de valores de 

uso fundamentais para a existência da humanidade. Não se trata de incapacidade técnica 

e científica, mas uma incapacidade do modo de produção em realizar e desenvolver as 

forças de produção; nesta fase tardia, a superacumulação se manifesta através do 

subinvestimento, constituindo-se o capital em obstáculo à plena produção para a 

necessidade real, de valores de uso, como obstáculo ao próprio desenvolvimento e 

realização plenos da produtividade social do trabalho. A produção bélica, neste sentido, 

nada mais é que uma manobra macabra e compensatória para a crise de realização das 

forças produtivas, uma manobra em relação às pressões da crise estrutural. 
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7. EDUCAÇÃO E BARBÁRIE SISTÊMICA. 

 

          Como elemento importante, ou até fundamental, do processo histórico de 

desenvolvimento das forças produtivas - que inclui desde as formas mais informais de 

transmissão/preservação/inovação de conhecimento até suas formas mais 

institucionalizadas e formais organizadas pelo Estado - o tema da educação no 

capitalismo tardio merece um tratamento à parte. A própria relação entre educação e 

dinâmica das forças produtivas em tempos de crise estrutural mais do que sugere sua 

integração numa totalidade significativa, principalmente como variável representativa 

desta mesma dinâmica. Portanto, não se trata aqui de uma abordagem �no varejo� dos 

vários elementos formais que integram o sistema de educação, como questões ligadas a 

conteúdo curricular, didática e administração escolar. Embora constituintes, são 

elementos subordinados à base material sobre a qual a educação é organizada, 

institucionalizada, condicionando sua existência, extensão e suas possibilidades. É nesse 

sentido que qualquer abordagem, além das particularidades, não deve omitir ou abster-

se da relação estrutural e indissociável entre o sistema escolar e o desenvolvimento das 

forças de produção, uma relação mediada e sobredeterminada pelo trabalho vivo em sua 

mais ampla existência; mais precisamente, em sua dupla dimensão de produtor e 

realizador (seu consumo no processo de produção) dos meios de produção, não só dos 

meios de trabalho, mas também dos objetos de trabalho, no sentido do conhecimento 

que favorece a transformação ampliada da natureza, mesmo quando tal conhecimento 

não se realiza imediatamente (por exemplo, conhecimentos a priori, puramente teóricos 

ou avançados, como as teorias cosmológicas e o desvendamento da matéria através de 

aceleradores de partículas na Física quântica). Desta forma, com base nas variáveis 

mutuamente condicionadas da qualificação da força de trabalho e do conhecimento 
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produzido e socializado é possível empreender uma análise estrutural da dinâmica da 

educação no capitalismo tardio, além dos seus meros reflexos distorcidos e 

fenomênicos. 

          Como visto, a crise atual das ciências humanas, além das pressões diretamente 

ideológicas, também se manifesta através de uma leitura �otimista� das possibilidades 

geradas pela ação do capital, especialmente em função da introdução e desenvolvimento 

das novas tecnologias da informação e da ampliação do espaço econômico do trabalho 

improdutivo na sociedade do capitalismo tardio. De uma forma geral, atribuímos aos 

efeitos do fetiche da técnica um papel privilegiado neste tipo de visão turva e distorcida, 

e progressivamente debilitada por força das expressões ampliadas e reiteradas das 

condições objetivas e insofismáveis da degradação do trabalho. Uma entre várias 

contradições manifestadas pela ordem sistêmica do capitalismo tardio, e especialmente 

constrangedora para os �otimistas�, diz respeito diretamente à educação e sua dinâmica 

atual e recente: como explicar a aparente contradição entre um suposto aumento da 

demanda por trabalho qualificado e os gastos decrescentes com educação (ver gráfico 

07)? Também é possível questionar a aparente subversão da teoria do valo-trabalho 

marxiana quando se aplica à força de trabalho docente. Como mercadoria, e portanto 

tendo seu valor determinado pelo tempo médio para sua produção e reprodução - que 

equivale para o trabalho qualificado o custo dos meios de subsistência (historicamente 

determinado) mais o tempo gasto para sua qualificação - a força de trabalho docente 

apresenta-se como uma irracional contradição: tornou-se lugar-comum, em qualquer 

parte do planeta, a opção pelo magistério corresponde a uma opção automática pela 

pobreza e para as dificuldades. A decadência material da escola, embora desigualmente, 

é tanto comum aos EUA quanto ao Quênia. Descartando os efeitos �mágicos� da 

realidade sobre a consciência, como explicar o conteúdo tecnologicamente ampliado da 
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�sociedade pós-industrial�, da �reestruturação produtiva� movida pelo emprego 

generalizado de técnicas avançadas, com a decadência da principal instituição 

produtora/reprodutora do conhecimento, por mais que se queira minimizar seu papel 

funcional de instituição especializada (no conhecimento)?  

GRÁFICO 07 

 

 

          Uma das chamadas soluções para o problema gira em torno da qualificação média 

daqueles que realizam trabalho. Uma solução, ainda que válida,  problemática em vários 

aspectos, começando pela própria dificuldade em estabelecer a própria média, 

geralmente tomada em função do tempo médio de escolaridade. A desigualdade em 

relação à chamada qualidade de ensino, principalmente da decadência do ensino 
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público, não garante de forma absoluta qualquer correspondência entre tempo de 

escolaridade e conhecimento adquirido. E não é difícil reconhecer que qualquer 

afirmação a respeito da qualificação média carece de uma base absolutamente objetiva, 

por se tratar de um objeto de natureza subjetiva. Mas talvez este não fosse o mais grave 

dos problemas se se tomasse uma postura mais crítica às exigências de uma produção 

�científica� nas humanidades que insiste em reanimar o cadáver do positivismo; e 

devemos reconhecer que tem obtido mais sucesso que o próprio Dr. Frankenstein neste 

empreendimento - mais uma vez aguardamos com ansiedade e simpatia o gesto 

vingativo da criatura contra seu criador. Com base na lógica da qualificação média as 

melhores formulações são aquelas derivadas de Mandel (que no Brasil teve uma 

interessante expressão através da análise de Vanilda Paiva, ainda nos anos setenta): 

(...) baseada exclusivamente em dados empíricos, 
confirma o pressuposto teórico de que a automação no 
capitalismo tardio, prisioneira da valorização do capital, 
gera a longo prazo uma desqualificação relativa do 
trabalho, e não uma desqualificação absoluta. Em outras 
palavras, as qualificações requeridas pela indústria 
tenderão cada vez mais a se situar abaixo do que é 
tecnicamente e cientificamente possível, ainda que em 
média permaneçam acima dos níveis anteriores exigidos 
pelo capitalismo. (Mandel, 1985 : 189) 
 

          Além da própria contradição da ciência, subalterna e meio para a valorização de 

capital, contradições internas ao próprio capital produzem efeitos materiais em relação à 

educação, o �subdesenvolvimento estrutural do seu sistema educacional�, que também 

intervêm para a desqualificação relativa do trabalho: 

Precisamente pelo fato de serem os custos educacionais 
atendidos pelo Estado - mediante redistribuição de renda 
por ele regulada - e porque o sistema educacional não 
constitui para o capital um campo de investimento 
produtor de mais-valia, manifesta-se uma contradição 
entre a demanda objetiva de um aumento quantitativo 
nesse setor, decorrente da necessidade de inovação 
tecnológica acelerada, e a relutância dos �muitos 
capitais� em arcar com os custos necessários dessa 
expansão, mediante o aumento da parte não acumulada 
de mais-valia (os impostos). Desse modo, a socialização 
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dos custos em educação representa a tentativa do capital 
para repassar tanto quanto possível essas despesas para 
os assalariados financiando-os por meio de deduções 
fiscais da renda dos trabalhadores e empregados. 
(Mandel, 1985 : 190) 

 

          Passados quase trinta anos, e considerando os aspectos mais significativos do 

desenvolvimento do capitalismo tardio, é possível e necessária uma atualização da 

análise de Mandel partindo de um horizonte histórico de visão ampliado em relação às 

estimativas postuladas em meados dos anos 70. Se Mandel desenvolveu a melhor 

análise global sobra a tendência do desenvolvimento (e principalmente da crise) da atual 

fase do capitalismo, também é necessário reconhecer que várias tendências tomaram 

uma direção que não necessariamente coincidem com os prognósticos contidos em �O 

capitalismo Tardio�, e a melhor forma de valorizar sua inestimável contribuição 

(resgata-la, até mesmo) passa por submetê-la a um dos sentidos mais profundos do 

pensamento marxista, por mais que não tenham faltado tentativas para suprimi-la: a 

crítica permanente. No caso especial da educação e da qualificação do trabalho, a crítica 

à formulação mandeliana, que nem de longe aqui será esgotada, implica numa revisão 

profunda. Entretanto, tal empreendimento não deve tomar como ponto de partida 

operações categoriais aquém das formulações do autor, trata-se mais de uma correção 

de curso ou de uma formulação baseada numa superação por incorporação. 

          Inicialmente, é necessário reconhecer, apesar das desigualdades que o sistema 

educacional constitui um campo para extração de mais-valia. A condição dos 

trabalhadores do sistema é a de realizadores de trabalho produtivo, ou seja, participam 

de um processo de trabalho cujo produto é a qualificação da mercadoria força de 

trabalho ou o conhecimento que, pelo menos em potência, contribui para a valorização 

do capital. Este duplo caráter do produto do processo de trabalho educativo 

corresponde, mais ou menos, ao modelo dual de sistemas educacionais privados, sob 
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comando direto do capital - diferente do sistema público submetido ao comando 

indireto. De um lado, um sistema �de sucesso� encontrado nos EUA, onde existe uma 

relação entre um sistema universitário privado afinado, para alguns grandes centros, 

com as corporações que, por sua vez, em troca do seu financiamento obtêm muito além 

das tradicionais e correntes �deduções fiscais�. O objetivo principal das corporações 

capitalistas é, com a devida elasticidade temporal, obter renda tecnológica a partir da 

concentração de instrumentos e quadros científicos nestas instituições. Segundo a 

organização francesa Observatório das Ciências e das Técnicas (OST), em 1998 o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento nos EUA foi de � 214 bilhões; bem mais 

que os � 134 bilhões da União Européia e � 84 bilhões no Japão; sendo que mais de 

75% deste montante aplicados pelas empresas privadas. Mesmo considerando que 

grande parte da produção científica seja realizada no interior das próprias empresas ou 

por laboratórios anexos, seria um grande erro desprezar o papel das principais 

universidades e institutos de ensino e pesquisa nesse processo de geração de renda 

tecnológica. A concentração da produção científica no centro capitalista, especialmente 

os EUA, corresponde a um processo de concentração de quadros técnicos e científicos, 

imigrados das mais variadas regiões do globo. 

         De outro lado, a educação também se projeta como uma fonte de valorização de 

capital na periferia capitalista. O desenvolvimento de uma rede privada de ensino dá-se 

à sombra da precarização da inacabada estrutura pública e cumpre um papel distinto em 

relação aos seus pares do centro. Prioritariamente voltado aos setores médios e 

assalariado com poder de �compra�, o sistema privado, embora tenha produzido 

algumas poucas empresas de ensino de dimensão significativa, é limitado ao controle 

pelos mais diferentes ramos religiosos e por uma �lumpem-burguesia�, a �arraia miúda� 

do capital periférico, responsáveis tanto por relações de trabalho progressivamente 
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precarizadas quanto por processos de ensino vazios de conteúdo e qualidade. A 

ampliação da ação do capital (laico ou não) no ensino, nas regiões periféricas, insere-se 

no processo mais global de valorização do capital através da ampliação dos setores de 

serviços e distribuição, embora contendo características peculiares: a �produção� com 

geração de mais-valia da mercadoria força de trabalho. A título de hipótese, é possível, 

mesmo que modestamente, a migração de capitais produtivos mais significativos para 

este setor, a depender, evidentemente, da taxa média de lucro obtida. 

          Mas, talvez, o maior problema mesmo resida na eleição da qualificação média da 

força de trabalho como parâmetro para a avaliação da dinâmica da educação. Além dos 

próprios problemas derivados da crescente contradição entre o tempo de escolaridade 

formal e o conhecimento efetivamente possuído, principalmente pelas gerações mais 

recentes da população, são os elementos da dinâmica do desenvolvimento econômico do 

capitalismo tardio que apresentam um quadro mais coerente e significativo, não só a 

respeito do status como também das possibilidades da realização da educação universal 

de massa.  

          Entre os vários elementos que concorrem na mediação entre produção e educação 

(formação da força de trabalho) uma merece destaque: a relação entre �trabalhador 

coletivo� e trabalho individual. Vimos como com freqüência a atual fase do capitalismo, 

independente da tipologia, é caracterizada como uma fase de emprego ampliado de 

tecnologia, principalmente das novas tecnologias derivadas das novas frentes de 

pesquisa impulsionadas pelo capital. Distintamente, sustentamos que este quadro e seu 

impacto social deve ser, no mínimo, mediado, em função da inerente desigualdade do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, especialmente em sua fase tardia. 

Em outras palavras, a introdução de novas tecnologias não necessariamente significa 

sua generalização na produção, e a exploração do trabalho intensivo e a extração de 
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mais-valia absoluta não só permanecem como opção (�via de menor resistência�) para o 

capital como se constitui em opção privilegiada na atual fase tardia. A própria 

caracterização de Mandel, que previa uma crescente composição orgânica do capital na 

atual fase deve ser mediada em função da superprodução de meios de produção e do 

peso da renda tecnológica no processo mais amplo de valorização.  

         A desigualdade como elemento ontológico dos processos de valorização do capital 

também se reflete no plano das unidades de produção/distribuição/serviços, através de 

uma crescente polarização entre a qualificação do �trabalhador coletivo� e a 

(des)qualificação (média) do trabalhador individual realizador de tarefas parciais. Não 

há qualquer elemento que indique uma mudança qualitativa ou de ruptura histórica 

nesta tendência da ação do capital, surgida mesmo antes do próprio modo de produção 

especificamente capitalista, ou seja, ainda na fase da subsunção formal do trabalho ao 

capital. Esta é a razão principal para a crítica às leituras baseadas no �fetiche da técnica� 

e na projeção de uma superação do controle do capital sobre o processo de trabalho 

como efeito último do emprego das novas tecnologias. A própria polarização no interior 

dos processos de trabalho deve considerar, mesmo que esquematicamente, a 

desigualdade inerente aos processos de valorização. Sem pretender uma construção ao 

estilo da �Sociologia� de conteúdo funcionalista, ainda tão em voga, que confunde 

análise com classificação formal - no sentido da lógica formal aristotélica, baseada no 

princípio da identidade e voltada à �classificação do mundo�, evidentemente dividido 

em objetos �bem� delimitados - dividiremos, pedagogicamente, os processos de 

trabalho e as correspondentes unidades de produção/serviços/distribuição em dois 

núcleos: um que chamaremos de central em função de sua proximidade com o modelo 

de unidades de alta composição orgânica, e um núcleo periférico, fundado mais em 

processos de trabalho intensivo do que de técnica intensiva. Tal método não supõe que 
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os núcleos devam ser limitados, respectivamente, ao centro (núcleo orgânico do capital: 

EUA, Europa ocidental e Japão) e periferia capitalistas (países de média e baixa renda); 

a �via de menor resistência� tem levado à generalização do segundo tipo de núcleo, e 

unidades de alta composição orgânica é uma das diferentes formas da mobilização 

transnacional do capital. 

         Com relação ao núcleo central, uma afirmação prévia, até um truísmo, é 

necessária: o trabalho simples como parâmetro fundamental para a valoração da força 

de trabalho possui um caráter histórico. Mais precisamente, isto significa sua sujeição às 

variações, temporal e espacial, em relação ao estágio de desenvolvimento das forças 

produtivas e ao conteúdo da �ração básica� necessária às reproduções objetiva (física) e 

subjetiva (cultural) da força de trabalho. Tal afirmação é relevante na medida que se 

considera núcleo central como consumidor de trabalho semi-qualificado, em sua base, e 

qualificado em seu vértice de concepção/desenvolvimento/controle dos elementos 

participantes do processo de trabalho. Por força de trabalho semi-qualificada  entende-se 

àquela possuidora de conhecimento básico em relação à linguagem e à matemática 

(operações básicas). Com a transformação do trabalho semi-qualificado em trabalho 

simples, aquele também passa a assumir o caráter de parâmetro de valor, básico, para a 

força de trabalho; em outras palavras, o trabalho semi-qualificado é a unidade básica de 

valor, de trabalho abstrato, para o núcleo central das unidades de 

produção/distribuição/serviços no capitalismo tardio. É neste aspecto que o capitalismo 

tardio aparece como a fase de generalização do trabalho simples, tanto como parâmetro 

de valor básico na circulação, como valor de uso de consumo generalizado na produção, 

portanto, um capitalismo que, muito mais que em suas fases pretéritas, generalizou 

(realizou) plenamente o trabalho simples como mercadoria, ou seja, como trabalho 

concreto (valor de uso) e trabalho abstrato (valor de troca). E a equalização entre 
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trabalho semi-qualificado e trabalho simples na atual fase tardia é fundamental para 

projetar a verdadeira necessidade da educação universal de massa para os mecanismos 

principais da reprodução sistêmica, porque só desta forma é possível caracterizar os 

limites que, mesmo em tese, a escola burguesa pode atingir em sua universalidade de 

conteúdo e em seu alcance material. Isto também permite que se possa superar uma 

relação que se estabelece entre o aumento da demanda por trabalho semi-qualificado 

(pelo núcleo central) e uma correspondente valorização da mercadoria trabalho, tanto 

objetivamente (preço) quanto subjetivamente (formação), pela ação espontânea do 

capital. Não gratuitamente, autores como Lojkine, Negri, Lazzarato tanto vislumbram, a 

respeito do mundo do trabalho, um horizonte de cores agradáveis quanto são silenciosos 

a respeito do papel da luta de classes. 

          Como visto anteriormente, a desigualdade do desenvolvimento capitalista é 

funcional/estrutural e uma busca por uma estrutura significativa da atual fase não pode 

se reter apenas às expressões mais �avançadas�; a própria existência do núcleo central 

supõe a existência do seu equivalente periférico. Inclusive, do ponto de vista de 

Mészáros, uma das �vias de menos resistência� da reprodução sociometabólica do 

sistema de capital é a extração de mais-valia absoluta na periferia. Embora se deva 

mediar a existência espacial da periferia feita pelo autor, esta caracterização também 

corrobora a importância da desigualdade para o processo de valorização do capital. A 

existência do núcleo periférico é caracterizada, principalmente, pela ampla utilização do 

trabalho desqualificado, reduzido à sua capacidade física, e pelo que genericamente se 

convencionou chamar de trabalho precarizado - onde impera a lógica do �mínimo físico 

dos salários e o máximo físico da jornada de trabalho�. Embora seja uma característica 

geral do atual estágio, é este o circulo mais atingido pela desregulamentação das 

mediações legais entre trabalho e capital, e por esta razão, um solo fértil para a 
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constituição de unidades de trabalho intensivo e extração de mais-valia absoluta. Como 

já visto, é a existência de uma superpopulação relativa mundial que permite retrocessos 

que lembram as condições e demandas do movimento operário da primeira metade do 

século XIX. Mais de tipo flutuante e estagnada no centro e na �velha� periferia, e mais 

de tipo latente na nova frente de exploração do trabalho, este numeroso exército 

industrial de reserva permite uma ampla margem de manobra em relação aos custos da 

força de trabalho, permitindo, inclusive, sua redução para valores abaixo do necessário à 

reprodução física satisfatória daqueles que realizam trabalho e seus dependentes. Em 

meio à �moda� da sociologia do trabalho, bem que se poderia acrescentar ao rol de 

trabalhadores �hifenizados� (full-timers, part-time-workers, temporary-workers, self-

employed-workers, casual-workers, geralmente apresentados sob o cínico véu do 

proudhonismo)36 uma nova e tendencialmente importante categoria: no-pay-workers ou 

aqueles que trabalham por uma ração precária, próximos de uma �escravidão 

contemporânea�. O núcleo central das unidades de produção/serviços/distribuição é, 

portanto, submetido a uma dupla pressão, também no sentido da ampliação da margem 

de manobra do capital para pressionar o valor da força de trabalho: sofre tanto a pressão 

do exército industrial de reserva ou da superpopulação relativa, em suas várias formas, e 

também sofre pressão do contingente precarizado do núcleo periférico. 

Progressivamente, a ascensão para a categoria de trabalhador semi-qualificado do 

núcleo central é o desejo imediato de ascensão social de grandes contingentes da classe 

trabalhadora. 

          O objetivo desta análise é estabelecer a relação mais significativa entre a natureza 

da demanda por força de trabalho no capitalismo tardio e a relevância da educação 

universal e de massa para a reprodução e satisfação desta demanda; principalmente, 

                                                
36 ver BEYNON, Huw. As Práticas do Trabalho em Mutação. In: ANTUNES, R (org). Neoliberalismo, 
Trabalho e Sindicatos: reestruturação produtiva no Brasil e na Inglaterra. S. Paulo. Boitempo. 2002. 
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quando no plano do discurso o Estado (tanto no centro quanto na periferia) assume a 

precariedade progressiva da estrutura de ensino e acena constantemente com a 

possibilidade de uma mudança qualitativa através de programas e ações de reforma. O 

nexo entre os processos de reprodução da força de trabalho e de valorização do capital é 

o que pode oferecer o verdadeiro alcance dos projetos de reforma, além do caráter 

ideológico que lhes é inerente, produto da inevitável lógica da conciliação entre capital 

e trabalho.  

         Um dos diagnósticos mais acertados a respeito da dinâmica da educação no 

capitalismo tardio é aquele baseado em sua crescente polarização37. Não se trata apenas 

de uma polarização entre estruturas diferentes (centros privados de excelência e 

instituições públicas, por exemplo), mas no interior da própria estrutura organizado pelo 

Estado. Esta característica pode ser constatada de uma forma ampla, comum e extensiva 

a todas as regiões do globo, inclusive nos países de história recente (pós-guerra) de 

constituição de um welfare state, onde se projetou a realização de uma estrutura 

universal e de massa com base no mecanismo do salário indireto. A desigualdade das 

estruturas de ensino públicas não podem ser mais medidas através dos recursos 

desiguais investidos no centro e na periferia capitalistas. Mesmo nos chamados países 

de alta renda constata-se não só uma redução dos gastos em educação como um 

processo avançado de desigualdade que contrapõe, de um lado, centros de qualidade e, 

de outro, estruturas precárias, ao estilo �terceiro mundo�, geralmente associadas às 

comunidades mais pauperizadas, de minorias e imigrantes; na realidade, bolsões de 

trabalho semi-qualificado e desqualificado. Esta polarização ou desigualdade pode ser 
                                                
37 Kuenzer elaborou sobre a polarização entre �exclusão includente� (exclusão da força de trabalho do 
mercado forma de trabalho) e a �inclusão excludente� (que ocorre no âmbito da escola através da 
capacitação mínima e precária), que corresponde, em última instância, à combinação entre precarização 
das relações de trabalho e precarização da instituição escolar. É uma das poucas elaborações que, de fato, 
permitem uma leitura das reais relações entre o capitalismo tardio e a educação. KUENZER, Acácia 
Zeneida. Exclusão Includente e Inclusão Excludente: a nova forma de dualidade estrutural que objetiva as 
novas relações entre educação e trabalho. In: SAVIANI, D (org).  Capitalismo, Trabalho e Educação. 
Campinas : Autores Associados, 2004. 
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atribuída, em última instância, à própria polarização entre capital e trabalho; entretanto, 

permanecer neste grau de generalização não contribui para uma análise mais 

contextualizada, mais próxima das tendências do capitalismo tardio. Mais 

concretamente, não faz parte das necessidades do capital para sua valorização ampliada 

a constituição de estruturas universais e de massa de formação e educação da força de 

trabalho, ao contrário, a atual estrutura de natureza polar e desigual preenche 

plenamente as necessidades para a reprodução objetiva (fisiológica e �histórico-moral�) 

e subjetiva (qualificação) da força de trabalho. Vimos que no plano das unidades de 

produção/distribuição/serviços o capitalismo tardio apresenta-se de forma duplamente 

polarizada: polarizada em relação às próprias unidades, como produto da polarização 

entre o �trabalhador coletivo� e o trabalhador individual, de um lado, e entre os núcleos 

ou círculos de unidades, entre unidades de técnica intensiva e trabalho intensivo. Uma 

estrutura polarizada de educação/formação, portanto, é plenamente adequada às 

demandas de tecnologia para fins de renda tecnológica, do trabalho empregado na 

concepção, à demanda de trabalho qualificado para o gerenciamento e planejamento das 

unidades, e à demanda de trabalho semi-qualificado e desqualificado como base 

numerosa para a valorização ampliada. A tendência para a polarização e desigualdade 

dos sistemas geradores da força de trabalho não só é dada na atualidade como, em 

perspectiva, tende a consolidar-se através da própria ampliação do seu caráter desigual e 

polar.  Além disso, existe outro elemento gerador de força de trabalho com valor 

rebaixado: 

(...) Em segundo lugar é que precisamente no capitalismo 
tardio as tendências a longo prazo da taxa de lucros 
dependem cada vez menos das necessidades específicas 
de distribuição ocupacional e da qualificação do trabalho 
dos �muitos capitais�, e cada vez mais da relação geral 
de oferta e procura da mercadoria força de trabalho em 
seu conjunto - em outras palavras, da taxa média social 
de mais-valia, co-determinada parcialmente pelas 
flutuações no exército industrial de reserva. A 
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reprodução do exército industrial de reserva é muito mais 
importante do que a reprodução de formas especiais de 
qualificação para as tendências a longo prazo do 
capitalismo tardio. (Mandel, 1985, p. 191) 
 

          A �migração de cérebros� para os grandes centros de produção científica e 

tecnológica promovidos pelo capital, as migrações internas e imigrações de 

trabalhadores semi-qualificas e desqualificados, o desemprego global crescente, o 

impacto da superpopulação relativa de tipo latente, criada com a abertura das novas 

frentes de exploração do trabalho (China, Índia e Sudeste Asiático), sobre a média 

mundial do valor da força de trabalho e sobre as condições globais do �mundo do 

trabalho�, são elementos de conjuntura de efeitos a longo prazo que, em essência, são 

distintas variações mutuamente condicionadas no interior de uma determinada estrutura 

significativa: o capitalismo tardio e seus movimentos para mediar e mitigar os efeitos de 

sua crise estrutural, principalmente através de manobras apoiadas no crescente exército 

industrial de reserva visando a depressão da mercadoria força de trabalho. 

          Tal processo de reprodução não deve ser destacado do caráter crescentemente 

destrutivo da reprodução ampliada do capital. O conjunto dos efeitos, incluindo o 

subdesenvolvimento estrutural da educação, constitui o rol das contradições, 

tendencialmente crônicas, que caracterizamos como sendo de uma barbárie sistêmica, 

inerente ao próprio desenvolvimento sistêmico, tendencialmente destrutivo da atual 

etapa. Particularmente, em relação à educação, a incapacidade estrutural do capital para 

a realização da universalização do ensino produz uma ordem de contradições que, se 

não inéditas, se apresentam como portadoras de um anti-humanismo destrutivo: 

• A escola pública consolida-se como unidade de produção de força de trabalho 

semi-qualificada, excetuando os centros de excelência e de pesquisa. Se esta é a 

forma que assume a generalização do trabalho simples (o capitalismo tardio 

como o capitalismo do trabalho simples), a escola, em sua condição corrente, 
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participa, mesmo que indiretamente, da reprodução de processos de trabalho 

polarizados entre trabalho coletivo, tecnologicamente qualificado, e o 

trabalhador individual, realizador de trabalho simples e alienado. Também é 

necessário que se esclareça que a chamada valorização da formação abrangente, 

polivalente e suficientemente flexível, para assumir várias tarefas no interior do 

processo de trabalho, nada mais é do que a generalização da força de trabalho 

semi-qualificada. 

• O agravamento da crise estrutural associada com a acelerada precarização da 

escola tendem a acentuar a contradição entre a ação individualista e a 

organização coletiva. Tal contradição tende a manifestar-se no interior da escola 

através de uma ideologia fortemente marcada pela lógica homo homini lupus. 

Frequentemente, inclusive, a ideologia apresenta a formação escolar como 

instrumento privilegiado em meio à �guerra de todos contra todos�. Neste caso é 

evidente a crescente ameaça ao processo civilizatório através de um 

individualismo capaz de comprometer a capacidade de organização associativa, 

mesmo em momentos críticos.  

• A privatização do conhecimento, e até do objeto do conhecimento, enquanto 

manifestação da contradição básica entre produção social e apropriação privada, 

assumiu um significado ampliado com o capital monopolista em sua fase tardia. 

Isto pode significar, em perspectiva, uma alienação qualitativamente distinta 

entre a ampla maioria da humanidade e o conhecimento desenvolvido como 

instrumento de valorização de capital. 

• A incapacidade do capital para a tarefa da universalização da educação reduz 

significativamente a margem de manobra ideológica dos projetos reformistas. O 

Estado burguês, em função das reais condições da reprodução e da demanda por 
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força de trabalho para a reprodução sistêmica, deve ampliar em seu discurso e 

em sua prática a lógica que opõe gasto e financiamento. A escola pública 

corrente tende a uma existência material minimalista em função da redução dos 

�gastos�, de outro lado, é possível financiamentos na forma de anti-valor quando 

a finalidade interessa ao capital monopolista. O papel das agencias de fomento, 

instrumentos de controle do Estado, é e será no sentido da redução dos �gastos� 

e da brevidade da formação; sua existência é muito mais condicionada pela 

�austeridade� dos planos de ajuste econômicos, normatizados e monitorados 

pelo capital transnacional, do que pela formação e produção científicas. 

          Porém, o esgotamento das fórmulas e projetos reformistas anuncia a necessidade, 

sem diversionismos, da ação transformadora da classe trabalhadora, o único agente 

social capaz de realizar plenamente a educação universal de massa, não no sentido 

iluminista-jacobino, mas associada à universalização do trabalho como atividade auto-

realizadora e não alienada (MÉSZÁROS). Entretanto, além da afirmação imperativa 

pela ação autônoma - que exclui não só os programas e agentes direto e indiretos do 

capital, mas também a burocracia sindical - urge a necessidade da formulação de uma 

teoria da transição e um correspondente programa de transição para a educação. 
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 8.CONCLUSÃO. 

 

          Não é difícil constatar uma crescente taxa de exploração do trabalho nas últimas 

décadas. Pelo menos desde os anos 80, a partir da implantação da política econômica 

neoliberal, a taxa de exploração do trabalho vem crescendo em todo o mundo, tanto no 

centro quanto na periferia. A �sublimação teórica� deste quadro assumiu várias formas, 

todas descrevendo processos de tons agradáveis, quase sempre marcados e justificados 

por uma racionalização inevitável, como as mais puras manifestações da �razão 

histórica�. O fim dos Estados burocráticos do leste parecia ser aquele elemento extra-

econômico necessário à abertura de uma nova fase de incomparável predomínio da 

lógica civilizadora do capital; não havia razão para duvidar do triunfo da própria 

�razão�. Os mais apressados, adiantando-se aos fatos, que é o papel que cabe aos 

arautos, além do edito do fim da história, também decretaram o fim do imperialismo e 

anunciaram uma �nova ordem�. �Multipolar�, e acima de tudo generosa, a �nova 

ordem� estaria baseada em relações de um novo tipo, movidas pelo desejo sincero da 

igualdade entre as nações, quando haveria oportunidades para todos; para isso, bastava 

participar deste novo e verdadeiro �mundo global� pós-queda do Muro de Berlim, 

símbolo de um passado de divisão, de um passado a ser esquecido. Verdadeiramente 

globalizada, a humanidade estaria diante de possibilidades infinitas de progresso, sem 

precedentes, o futuro imediato da alta tecnologia e do reino da razão técnica. 

         Pouco menos de duas décadas se passaram, e os arautos da �nova época�, da 

�nova ordem�, não se vêem constrangidos (talvez alguns poucos para que se faça 

justiça), pois isto não faz parte do �ofício�, afinal o arauto não é responsável pelo que 

anuncia. Mas, o mundo está constrangido. Toda ordem de atrocidades cometidas em 

nome da �razão� desembocou no pior dos mundos, a ponto da �humanidade� sofrer de 



 125

impulsos escatológicos; até �previsões�, sempre com base na �razão�, são feitas. Não se 

leva em conta as causas da crise, mas assistimos a um entusiasmado debate em torno 

das �previsões�: anos, décadas, séculos... Até prósperos proprietários de condomínios 

beira-mar fazem suas contas. 

         Como é corrente, a ideologia apresenta a unidade dialética do todo enquanto 

elementos separados e estanques: a crise ambiental, e sua manifestação mais 

preocupante através do aquecimento global; a crise energética, e o esgotamento das 

fontes energéticas não renováveis; a crise sanitária, e a ameaça constante de pandemia; 

crise das fronteiras, e o crescente movimento de gente em busca de trabalho; a crise de 

segurança, e o aumento da criminalidade nas metrópoles; a crise da diplomacia, e a 

falência do multilateralismo e do papel mediador da ONU. Entretanto, não se trata de 

várias doenças, mas de �um corpo doente�; não se trata da manifestação sincrônica de 

várias crises, mas da crise de um modo de produção: a chamada �longa crise� contraria 

a própria longevidade das crises. 

          Tentamos provar que a crise atual é multifacetada em sua expressão: 

pauperização e lumpenização, o caráter crescentemente rentista da valorização, 

ampliação estrutural do Departamento III, retorno ampliado da forma absoluta da 

extração de mais-valia, o enrijecimento da estrutura vertical de comando do capital nas 

unidades de produção/distribuição/serviços e a crise de realização das forças produtivas. 

O desenvolvimento desigual e combinado da crise estrutural da educação pública, 

portanto, comum ao centro e à periferia, não só pode ser tomada como uma das várias 

manifestações desta crise como também é inseparável do esgotamento e/ou 

incapacidade para a realização da educação pública, universal e de massa; além de sua 

mera existência programática e da retórica ideologizada e ideologizante. 
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         No sentido de dirimir dúvidas, a existência de elementos de uma barbárie 

sistêmica; enquanto efeito dos diferentes componentes formadores de uma determinada 

totalidade significativa, isto é, da crise estrutural do modo de produção capitalista; não 

significa que se esteja construindo uma teleologia, tomando um processo histórico cujo 

desfecho é a barbárie. A projeção de uma barbárie triunfante conduz à própria 

perspectiva de um triunfo categórico do capital sobre o trabalho, com efeitos 

generalizados e qualitativos (em sua negatividade) sobre a dinâmica das forças 

produtivas e as condições de vida dos produtores. Não se trata de um retorno à clava, 

mas de uma sociedade de extrema polarização material, fundada na superexploração 

intensiva do trabalho e, principalmente, desprovida de um sujeito histórico 

transformador, para si, capaz de protagonizar um processo de ruptura histórica e criar as 

condições para a retomada ampla e livre do desenvolvimento das forças produtivas. É 

um erro transformar uma possibilidade histórica, em potência, em certeza inexorável, 

como foi emblemático da socialdemocracia, no início do século XX, ou do stalinismo. 

O presente condiciona a amplitude das possibilidades históricas; muito além disto, uma 

indeterminável combinação de variáveis condicionam a direção do processo, num 

arranjo mais complexo que qualquer previsão de qualquer Teoria da História. A opção 

pelo marxismo, entre outras razões, é produto de sua capacidade superior para a análise 

do processo histórico38, não pela suposta infalibilidade de seus prognósticos. 

          Dentre as diversas variáveis concorrentes, duas merecem especial atenção. 

Primeiro, o efeito da crescente superpopulação relativa (ver gráfico 08). Seus efeitos são 

múltiplos e regressivos, como vimos, e permitem uma ampla margem de manobra para 

                                                
38 A história da ciência construída por Althusser é uma das mais importantes contribuições do autor. 
Inspirado no conceito de obstáculo epistemológico de Bachelar, Althusser destaca três grandes rupturas 
no desenvolvimento da ciência, e que correspondem à abertura dos três grandes �continentes� da 
investigação associados às obras e pensadores historicamente significativos e inaugurais: o continente 
matemático com Aristóteles, o continente da Física com Galileu e o continente da História, aberto pela 
obra marxiana. ALTHUSSER, L. Sobre a Relação Entre Marx e Hegel. In: A Transformação da Filosofia. 
Lisboa, Estampa, 1981. p. 66. 
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o capital no sentido da elevação da taxa de exploração do trabalho. É um elemento 

mediador da crise, e também possui um conteúdo contraditório - elemento mediador, 

mas que finalmente acaba se impondo como elemento gerador de novas crises ou para o 

acirramento de velhas crises, como formulado por Marx. Mas enquanto seu papel 

mediador não se esgota, a superpopulação relativa (ampliada), e o correspondente 

aumento da taxa de exploração, é o grande trunfo do capital. Com relação à correlação 

de forças entre as classes em luta não há como negar que a superpopulação relativa 

constitui-se num contrapeso à resistência dos trabalhadores. 

GRÁFICO 08 

 

 

           Um segundo aspecto é a contradição interna do movimento geral dos 

trabalhadores, caracterizado por Trotsky como crise de direção. Elemento 
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desqualificado por décadas, caracterizado como produto do �ultra-esquerdismo� ou de 

um �radicalismo pequeno-burguês�, mais recentemente emergiu com intensidade 

insofismável. Num aparente paradoxo, a intensificação da crise de direção ocorre num 

momento de crise terminal do projeto reformista, tal como estruturado e construído após 

a II Guerra Mundial. A inflexão da quarta onda longa pôs fim aos golden years e 

também ao apelo localizado (Europa ocidental) da socialdemocracia com base no 

mecanismo do salário indireto. A crise dos Estados burocráticos e a metamorfose 

chinesa levaram à quebra dos partidos comunistas filiados a estes modelos, e suas 

�sobras�, em sua maioria, buscaram uma recolocação junto ao Estado burguês e à outras 

expressões políticas dóceis ou diretamente vinculadas ao capital. Entretanto, a crise na 

base material desses projetos (welfare state e Estado burocratizado), de grande 

influência junto ao movimento político dos trabalhadores, produziu um aparente 

paradoxo, ou seja, não se traduziu na formação de uma hegemonia qualitativamente 

diferente junto ao movimento dos trabalhadores. Dois aspectos, ao menos, devem ser 

considerados a este respeito: 

• A crise dos aparelhos ideológicos (políticos) social-democrata e burocrático não 

significa a abertura automática de um �vazio de direção�. A superestrutura, de 

uma forma geral, não se presta para analogias com o espaço físico-geométrico; 

não necessariamente a saída de um �corpo� significa o surgimento de um espaço 

vazio. O vazio de direção deve ser tomado como um processo existente, mas de 

duração curta e associado a momentos de crise aguda, um vazio rapidamente 

preenchido por se tratar de uma relação de poder fundamental. Diante da 

ausência de alternativas de ruptura prevalece as forças �inerciais� vinculadas à 

reprodução sistêmica, à reprodução cotidiana e às ideologias da permanência. 
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• O aparelho ideológico sindical consolidou-se como instrumento e mecanismo da 

reprodução sistêmica sob hegemonia do capital. Livres das pressões 

programáticas - pelo menos daquelas originadas por conquistas passadas ou pela 

agenda de modernização keynesiana -, e diante da iconoclastia neoliberal em 

relação à normatização do trabalho, a burocracia sindical mais que acomodou-se 

a sua posição mediadora/legal nos conflitos entre capital e trabalho; �tomou 

partido� e consolidou-se como aparelho ideológico de Estado. 

          A crise sistêmica impõe, assim, a necessidade de uma reconstrução/retomada da 

teoria da transição, àquilo que Mészáros se propôs e deu início a partir de �Para Além 

do Capital�. Isto implica, também, numa retomada das teorias clássicas formuladas pelo 

pensamento marxista, não se trata de uma tarefa teórica inaugural, tão pouco que possa 

prescindir da formulações anteriores de importante significado histórico. Após longa 

ausência, produto de uma complexa combinação de fatores - incluindo desde o 

evolucionismo stalinista até o silêncio do marxismo ocidental - a teoria da transição é 

fundamental para uma ação política racional de ruptura com a ordem sistêmica do 

capital. Algumas condições se impõem nesta tarefa de reconstrução por força mesmo do 

método do materialismo histórico e dialético; uma delas é a retomada crítica de obras 

fundadoras da teoria da transição, especialmente: �A Guerra Civil Em França�, de 

Marx, e �O Estado e a Revolução�, de Lênin; principalmente no que diz respeito à 

dialética entre o novo e o velho. Além disso, a análise do mundo do trabalho também é 

parte fundamental neste empreendimento, a chamada �centralidade� da categoria 

trabalho também diz respeito à teoria da transição, pois diz respeito, diretamente, à 

análise do sujeito histórico-social de transformação. 
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