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- Quem é teu deus?
- O capital.
- O capital é injusto?
- O capital é a própria justiça, mas sua justiça
ultrapassa nosso entendimento.
- Como é que teu Deus te castiga?
- Condenando-me ao desemprego; então sou excomungado;
proíbe-me a carne, o vinho e o fogo. Morremos
de fome, a minha mulher e os meus filhos.
- Quais são as faltas que deves cometer para mereceres
a excomunhão do desemprego?
- Nenhuma. O belo prazer do Capital decreta o desemprego
sem que a nossa fraca inteligência possa
apreender razão porque o fez.
- Quais são as tuas orações?
- Não oro com palavras. O trabalho é a minha oração. Qualquer
oração falada incomodaria a minha oração eficaz
que é o trabalho, a única oração que agrada,
porque é a única útil, a única que dá lucro,
a única que cria mais-valia.
Paul Lafargue, O catecismo dos trabalhadores.

A libertação é um ato histórico, não um ato mental.
Karl Marx, A Ideologia Alemã.
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À Alzenira Laurindo Bezerra, ou simplesmente Lira.
Cearense corajosa que desde cedo, nos viveres da infância,
já experimentava a penúria do trabalho
pesado dos canaviais alagoanos.
Mulher nordestina corajosa que seguiu com força
o triste destino do seu trabalho.
Mãe guerreira que, mesmo sofrendo a perda de um filho
nos tempos de plena miséria
sob uma ponte qualquer de Aracaju,
sobreviveu para fazer de sua história,
a história do trabalhador.
Sua trajetória é síntese de vida dos homens e mulheres do MTD com
os quais convivi por estes dois anos de pesquisa.
Ter a oportunidade de compartilhar do seu cotidiano é ter a certeza
da injustiça, de que o mundo produzido pelo
trabalho humano não serve ao
trabalhador, que a realidade que existe não é a
realidade que lhe merece.
Compartilhar da sua história é reafirmar o compromisso com
a classe trabalhadora.
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RESUMO
Quando o trabalho vira a mercadoria fundamental para o lucro, é porque o
trabalhador, seu dono, já está condenado a ser supérfluo, pois quanto mais barata,
miserável e abundante for ela, mais lucrativa é a produção. Essa é a condição
estrutural do sistema acumulativo do capital: transformar sujeitos históricos em
“coisas” baratas e vendáveis no mercado. Neste sentido, esta dissertação tem como
objetivo analisar como se tem dado o movimento da realização do capital a partir da
desrealização dos trabalhadores na atualidade da “crise estrutural” do sistema
acumulativo. Foi estudada a realidade dos trabalhadores desempregados em Vitória
da Conquista/BA e a experiência do Movimento dos Trabalhadores Desempregados
(MTD) no referido município. A atual crise do capitalismo, iniciada na década de
1970, tem revelado que o sistema produtor de mercadorias atingiu limites estruturais
e históricos. É o momento em que a produção de riqueza é radicalmente
transformada em produção destrutiva. Neste contexto, a manutenção dos processos
de extração dos lucros e da valorização do capital tem como corolário imediato o
agravamento das condições materiais dos trabalhadores que, sem salário e sem
terra, sucumbem no campo e na periferia urbana, como observado em Vitória da
Conquista. São territórios produzidos segundo a lógica do sistema acumulativo onde
a principal característica estampada na paisagem é a pobreza. O processo de
territorialização do capital, que se efetiva em escala mundial na busca desenfreada
por trabalho barato, torna-se um verdadeiro processo de distribuição espacial da
miséria pelo globo, uma verdadeira Geografia do (des)trabalho. Contudo, o território
produzido tem como substância contradições estruturais e é neste movimento que
se observa o mundo do trabalho em sua dinâmica social. É o próprio movimento
social do trabalho reproduzindo o estrutural conflito de classes e a luta anti-capital.
Um conflito que tende a se radicalizar com o aumento dos monopólios globais e
aumento da miséria do mundo do trabalho; um processo contraditório em que, por
um lado, mais sujeitos tornam-se “supérfluos” para a reprodução da acumulação e,
por outro, mais trabalhadores se unem pela necessidade urgente de inverter a
fatalidade histórica do capital. É a luta que caminha no sentido de: “‘supérfluos’ a
sujeitos históricos”.

Palavras-chave: crise estrutural; trabalho; Geografia do (des)trabalho; desemprego
estrutural; Movimento dos Trabalhadores Desempregados.
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ABSTRACT
When working becomes mainly superfluous merchandise to reach profit, that’s when
the workforce’s owner, the worker, is already sentenced to be superfluous, because
the cheaper, miserable and abundant the manufacturing is, the more profitable the
production is. This is the structural condition of the capital’s accumulating system:
turning historical individuals into cheap market “things”. In this direction, the present
paper aims to analyze the capital’s success through the workers’ depreciation in the
structural crisis of the accumulating system nowadays. The unemployed workers’
reality in Vitória da Conquista/BA and the Unemployed Workers’ Movement’s
experience, in the same town, were studied. The current capitalism crisis, started in
the 1970’s, has shown that the system producer of merchandise has reached
structural and historical limits. That’s the moment when the wealth production is
turned into destructive production. In this context, the maintenance of profit extration
and capital valuation have aggravated the workers’ condition that, without salary or
land, face deprivation in country side or urban outskirt areas, as observed in Vitória
da Conquista. These are produced territories whose main feature in its landscape is
poverty. The capital’s territorialization process, widely effectived for the cheap
workforce search, becomes a real spatial misery distribution process around the
world, actually a Geography of (un)employment. However, territory is produced by its
contradictions and along them it’s possible to observe the world’s social dynamic.
The work’s social movement itself reproduces the structural classes conflict and the
combat against capital. This conflict tends to get radical due to the increasing of
global monopoly and workers’ misery. That’s a contradictory process because while
more workers become superfluous in order to reproduce accumulation, more workers
get together for the urgent need of inverting their condition of superfluous to historical
individuals.
Key Words: structural crisis; work; Geography of (un)employment; structural
unemployment; Unemployed Workers Movement.
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INTRODUÇÃO
Uma crise ronda a sociedade – a crise estrutural do capital. Todas as
potências do desgastado sistema acumulativo unem-se numa aliança em defesa da
manutenção e reprodução de sua estrutura destrutiva: os republicanos e os
democratas dos Estados Unidos, os fascistas e os “ex-socialistas” europeus, George
W. Bush, Tony Blair, o Fundo Monetário Internacional, Angela Merkel, e o Banco
Mundial. Todos eles unidos por um lema: é preciso reestruturar a economia mundial.
Mas qual a força social capaz de oferecer uma verdadeira alternativa ao
colapso econômico e à barbárie emergente? Quais são os sujeitos que têm nas
mãos o desafio histórico de barrar os efeitos destrutivos da crise sistêmica?
Para os defensores e propagandistas da ordem do capital o mundo erigido
pela lógica da mercadoria, do lucro, da propriedade privada, do Estado aparece
como estágio máximo da evolução humana. Todas e quaisquer alterações
necessárias terão que ocorrer a partir da preservação desta base. Mesmo com o
estágio avançado do movimento da crise rumo a destruição da produção, da
“natureza” e dos homens e mulheres trabalhadoras empurrados à miséria global sem
emprego e sem terra, tudo isso parece não despertar a necessidade de uma
avaliação radical à estrutura da ordem societal vigente.
Um mar de inércia tende a afundar as perspectivas e travar o movimento
histórico na direção da autodestruição. Quanto mais a produção avança, quanto
mais mercadorias são produzidas, quanto mais as grandes empresas lucram, quanto
mais os latifúndios se ampliam e quanto mais o Estado financia esta forma de
“desenvolvimento” as contradições existentes neste mesmo movimento explodem,
por outro lado, em “desindustrialização” da economia, produção massificada de
produtos supérfluos, crise econômica, tendência geral de queda das taxas de lucros
e agravamento da “questão ambiental”.
Mas, de todas essas dimensões do poder destrutivo diretamente ligado a esta
forma de “desenvolvimento”, um desenvolvimento em crise, a mais perversa envolve
os sujeitos do mundo do trabalho. São esses sujeitos que mais são afetados com o
aumento do desemprego estrutural, do trabalho precarizado, trabalho escravo e
infantil, da fome e do aumento da miséria global.
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Quanto mais avançam as forças produtivas do modelo hegemônico de
“desenvolvimento”, mais se efetiva a “produção destrutiva”. Os efeitos desrealizantes
se tornam tão evidentes que não há mais como negar que eles são resultados do
modelo de “produção destrutiva” própria do desenvolvimento capitalista.
Se antes a miséria e a pobreza podiam ser consideradas, ainda que para os
olhos cegados pela perspectiva dicotômica dos apologetas, como uma qualidade
oriunda da ausência do “desenvolvimento” promovido pelo capital, no atual estágio
de mundialização da produção e da circulação tal argumento se torna inconcebível.
Não há mais como separar a “produção destrutiva” da “produção do capital”.
A chamada “globalização”, posto como o paradigma para o desenvolvimento, tem se
consolidado como uma verdadeira “globalização da pobreza e da miséria”. A
promessa do “desenvolvimento” social e pleno, tão prometida nos tempos do
“fordismo-taylorismo”, como forma de legitimação da ordem metabólica do capital,
não só foi abandonada pelos seus próprios formuladores, como também passou a
ser uma utopia não possível à sociedade atual afundada na incerteza da crise. Um
desenvolvimento que só chegou a um punhado de países “centrais” da economia
capitalista, ainda que para isso todo o “mundo subdesenvolvido” tenha pagado seu
preço com fome, miséria e trabalho. A miséria dos trabalhadores revelou-se como o
verdadeiro par dialético da riqueza dos “patrões globais”. A riqueza do
desenvolvimento capitalista prometido só pôde se tornar uma possibilidade com a
miséria dos trabalhadores. E quanto mais a riqueza era gerada, uma massa ainda
maior de miseráveis era produzida. Uma massa que estava escondida atrás do
“crescimento” e do “desenvolvimento” do capital durante o período áureo entre o fim
da Segunda Guerra Mundial e a década de 1970.
Da mesma forma que essa riqueza só pode existir de forma concentrada nas
mãos de poucos, inversamente, a “pobreza globalizada” no limiar do século XXI foi o
resultado imprescindível do desenvolvimento histórico do capital no século XX.
Essas inegáveis contradições não existem por si só. Elas são frutos de
mecanismos da exploração do trabalho humano. O que existe por trás do capital, do
lucro e do mercado é essencialmente o trabalho, trabalho barato e miserável.
O trabalho, na sua eterna mediação com a Natureza e na sua eterna condição
de ser uma dimensão da natureza humana, é a fonte de riqueza da sociedade. Para
que a riqueza seja concentrada nas mãos dos donos de capital e terra, é necessário
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que o trabalho seja realizado e roubado dos seus reais possuidores, os
trabalhadores. É neste momento que o trabalho vira mercadoria. Na medida em que
ele pode se apresentar em um mercado e ser trocado por dinheiro é porque
certamente seu legítimo dono não tem mais condições de se reproduzir de forma
autônoma e livre. Entretanto, o que faz o trabalhador ser obrigado a vender seu
trabalho não é sua vontade, mas a necessidade imposta na forma de pobreza e
miséria. E assim os senhores de capital e terra podem exercer o poder de sua
riqueza pela pobreza do trabalho humano.
As mercadorias, o resultados da produção capitalista em si, não significam
nada se elas não puderem ser trocadas por dinheiro, se elas não fossem a
possibilidade do lucro. Quanto maior a produção maior vai ser a riqueza gerada pelo
trabalhado e apropriada nas mãos do patrão.
Para receber salário, a sua condição de sobrevivência, o sujeito tem que
trabalhar por um determinado tempo, mesmo se neste tempo ele produza mais do
que ele recebe em salário. E ele sempre produz mais do que recebe, pois se
recebesse o equivalente ao resultado do seu trabalho o lucro do patrão nem existiria.
Aliás, não existiria nem o patrão. Por isso que o trabalho assalariado em si, a obra
do capitalismo, é um constante roubo de trabalho.
Mas não é o patrão a condição da realização do trabalho, mas os meios de
produção gerados socialmente e monopolizados em suas mãos (os donos de capital
e terra), dos mesmos que roubam trabalho e que estão protegidos pela lei da
propriedade privada, própria da “democracia ocidental” e do Estado Moderno. Do
chão da fábrica à totalidade da sociedade o trabalhador está condenado, enquanto
imperar a lógica acumulativa de capital, à miséria do mundo: um mundo construído
pelos seus próprios músculos e cérebro (MARX, 2004)1.
Mas o capital precisa continuar produzindo “mais por menos” para lucrar mais.
Para isso, ele investe em tecnologia, maquinaria, organiza o trabalho de forma mais
eficiente, enfim, “moderniza” os meios de produção para ser competitivo no
mercado. O que seria um artifício natural para o dono de capital, é o mais estrutural
de todos os mecanismos de roubo do trabalho humano.
Quando a produtividade é ampliada, significa que o trabalhador produz,
individual e coletivamente, mais que do antes. Ao produzir mais, ele torna outro
1

MARX, Karl. Manuscritos Econômicos-Filosóficos; Tradução de Jesus Ranieri – São Paulo:
Boitempo Editorial, 2004.
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trabalhador dispensável, supérfluo. Este processo em cadeia, na medida em que
todos os patrões articulados pela concorrência capitalista querem produzir “mais por
menos”, provoca um efeito socialmente destrutivo nas formas de sobrevivência do
trabalhador; inchando constantemente a massa de desempregados condenados à
miséria. Mais que isso, ao tornar uma massa crescente de trabalhadores
desempregados, essa mesma massa será a garantia que o patrão poderá rebaixar
os salários aproximando a miséria também daqueles ocupados na produção,
aqueles que ainda não foram demitidos.
Quanto mais é aumentada a produção de riquezas mais miserável torna seu
produtor: o trabalhador ocupado e o desempregado. Por isso que (dentre várias
outras contradições aqui não expostas) o desenvolvimento do capital não pode, de
forma nenhuma, representar um “desenvolvimento social”. Sua contradição é
estrutural. Não há Estado, governo, lei que mude sua tendência histórica de se
realizar na desrealização do trabalho humano. Aliás, toda forma de poder da
sociedade moderna (Estado, propriedade privada, direito individual etc.) tem como
real fundamento o trabalho alienado e a miséria do trabalhador (MARX, 2004).
Na ordem do capital, o trabalho está subjugado. O capital é a riqueza
apropriada e roubada dos trabalhadores. O capital é o próprio trabalho subjugado,
alienado e desefetivado que se materializa na forma de dinheiro, mercadoria e meios
de produção usados com o objetivo do lucro. Mas o capital, assim como é o trabalho,
se expressa também na forma de relação social: no poder dos senhores de capital e
terra, no poder do Estado, nas relações comerciais, na forma de ideologia e até na
intimidade dos sujeitos. É por isso, um sistema “sociometabólico” de produção que
difere do “capitalismo”, uma de suas variantes históricas, como observa Mészáros:
“Capital é uma categoria histórica dinâmica e a força social a ela correspondente
aparece – na forma de capital “monetário”, “mercantil”, etc. – vários séculos antes de
a formação social do CAPITALISMO enquanto tal emergir e se consolidar”
(MÉSZÁROS, 2002; p. 1065)2.
É desta forma ainda que a crise estrutural expressa o “fim das alternativas”
possíveis do capitalismo. Na atualidade da crise, toda e qualquer reforma ou
reestruturação (como de fato acontece com a “reestruturação produtiva”), do ponto
2

MÉSZÁROS, István. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição; apresentação de
Ricardo Antunes; tradução de Paulo César Castanheira e Sérgio Lessa – São Paulo: Editora da
INICAMP / Boitempo 2002.
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de vista do capitalismo, significa um aprofundamento ainda maior da crise, pois
apenas

reafirma

e

intensifica

as

contradições

da

lógica

estruturalmente

comprometida do capital.
Mas as relações de produção ordenadas pelo movimento sociometabólico do
capital, mesmo em crise, ainda são os maiores desafios da classe trabalhadora. E é
neste sentido que a presente pesquisa teve seus objetivos traçados: fazer uma
reflexão sobre este momento de crise estrutural e, a partir daí, desvendar o que
existe por trás do mundo desefetivado do trabalho para, assim, contribuir com o
movimento anti-capital. E são eles:
- Refletir sobre a natureza da “crise estrutural” a partir dos fundamentos do
metabolismo do capital e as estratégias adotadas pelo próprio sistema acumulativo
para sua superação;
- Discutir sobre as dimensões e as formas da desrealização do trabalho humano
subjugado a ordem do sistema produtor de mercadorias;
- Entender como o processo da mundialização do capital tem se efetivado por uma
verdadeira distribuição espacial da miséria, bem como abordar a experiência do
Movimento dos Trabalhadores Desempregados – MTD – pelos territórios do capital
reafirmando a centralidade do trabalho perante a luta.
- Mostrar, sobretudo a partir do entendimento dos próprios desempregados
organizados em torno do MTD em Vitória da Conquista - BA, como que o radical
processo da intensificação do da exploração do trabalho, no atual momento de crise,
é o que há de real por trás do “desemprego estrutural”.
Em todos os objetivos apontados, é reafirmada a centralidade do trabalho.
“Entrar nos territórios” onde o capital se apropria do trabalho das formas mais
perversas e desumanas é o sentido político das observações da pesquisa. Seu
fundamento não é somente determinado pela constatação de que o trabalho
continua a ser explorado, desefetivado e alienado pelo capital, mas mostrar que
mesmo desefetivado e alienado o trabalhador é o sujeito histórico real do movimento
anti-capital, do próprio movimento socialista.
Os resultados do presente trabalho são frutos de dois anos de pesquisa que
se

fundamentou

por

dois

princípios

indissociáveis:

o

desenvolvimento

e
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amadurecimento das reflexões teóricas; e as observações empíricas. As análises
teóricas foram o subsídio das observações da realidade concreta observada a partir
da experiência do MTD, ao mesmo tempo em que era a partir do empírico que se
questionava a validade teórica.
Neste sentido foram feitas leituras de autores da Economia Clássica para o
entendimento da natureza contraditória do capitalismo e do capital, autores como
Adam Smith (1983), Frederick Winslow Taylor (1966), John Maynard Keynes (1983),
David Ricardo (1982), Alfred Marshall (1982), e dos críticos da Economia Clássica
como Thomas Hodgskin (1983), Friedrich Engels (1945, 1984 e 1987) Piotr
Elekeseevich Kropotkin (2005) e, sobretudo, Karl Marx (1983, 1987, 2004). A leitura
marxista fundamentou toda a crítica a ordem dominante: Rosa Luxemburg (1985),
György Luckács (1981), István Mészáros (2002, 2003, 2004, 2006), David Harvey
(2005), Ricardo Antunes (2003), Alexandrina Luz Conceição (1991, 2004, 2005,
2007), Thomaz Júnior (2006, 2007), dentre outros.
As leituras teóricas foram contempladas com a leitura de mundo do
pesquisador e dos desempregados organizados pelo MTD. Para tanto, foram
realizadas entrevistas individuais e coletivas com membros da Articulação Nacional
do MTD e com os trabalhadores do Acampamento Santo Dias e do Assentamento
Zumbi dos Palmares localizados em Vitória da Conquista/BA (ver Figura 1, pág 10),
durante as vivências nas próprias ocupações nos anos de 2006 e 2007.
Foi exatamente desta forma, articulando o concreto e o abstrato numa síntese
dialética, que se observou como a realidade dos trabalhadores de Vitória da
Conquista/BA e organizados em torno do MTD é uma especificidade inserida na
totalidade das relações contraditórias e combinadas que envolvem o mundo do
trabalho, sobretudo perante a atualidade destrutiva da crise.
Uma especificidade que não é uma parte do todo, mas o próprio todo
concretizado. A realidade dos trabalhadores em Vitória da Conquista seria
plenamente vazia de sentido se não fosse ela determinada por um conjunto de
relações contraditórias que se articulam em sua forma diferenciada e específica.
A realidade estampada na paisagem da periferia de Vitória da Conquista
reflete somente a pobreza e a miséria dos trabalhadores, o que permite concluir que
a pobreza e a miséria do trabalhador é a periferia, ou seja, é ao mesmo tempo tudo
e coisa nenhuma. Tanto a periferia como a pobreza e a miséria, a própria realidade
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concreta do trabalhador, que é o objetivo aqui proposto, são resultados de
processos que envolvem desde a produção histórica do trabalhador assalariado até
a forma de como se tem efetivado, nos atuais tempos de crise, a exploração do
trabalho pelo capital no seu incontrolável movimento em busca da mais-valia.
Trabalho, capital e mais-valia são as categorias que dão conteúdo à realidade do
trabalhador e o ao mundo do trabalho.
A periferia, a pobreza e a miséria são expressões dessas condições próprias
do capital que se territorializam e se apresentam na paisagem. Assim, a miséria e a
periferia revelam aquilo que a aparência do concreto esconde. Elas não são
somente formas estampadas e impressas no espaço da exploração do trabalho
humano, mas são também o processo, o movimento e as contradições.
É desta forma que observa Marx:
O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto
é, unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como
o processo da síntese, como resultado, não como produto de partida,
ainda que seja o ponto de partida efetivo, e portanto, o ponto de partida
também da intuição e da representação (MARX, 1982)3

Neste sentido, o entendimento do “desemprego”, uma realidade concreta para
um bilhão de trabalhadores em todo mundo (OIT, 2007)4, não está limitado à “falta
de emprego”, mas sim ao processo de exploração do trabalho inserido nas
contradições especificamente históricas do capitalismo. O desemprego é uma
abstração que separado da análise das contradições oculta, muito mais do que
revela, sua real essência. Considerar o “desemprego” como “falta de emprego”, além
de tautológico, é supor que a possibilidade de sua superação esteja condicionada ao
processo de “geração de emprego” pelo capital. Entendido desta forma, a missão
histórica do trabalho estaria nas mãos do desenvolvimento do sistema acumulativo.
O que seria uma contradição destrutiva torna-se um elemento de apologia ao
sistema do capital.
“Desemprego”

não é

a

“falta

de

trabalho”.

Da

mesma

forma,

o

“desempregado” não deixa de ser trabalhador. Muito pelo contrário: muito mais
3

MARX, Karl. Para a crítica da economia política. Tradução de Edgard Malagodi. – São Paulo:
Abril Cultural, 1982.
4
Organização Internacional do Trabalho. Escritório no Brasil. Disponível em:
<http://www.oitbrasil.org.br>, Brasília, DF. Acessado em maio de 2007.
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revelador que os dados sobre a quantidade de desempregados são as informações
sobre as formas precarizadas de trabalho que estes trabalhadores são obrigados a
desempenhar para sobreviverem5. Esse é o desafio da presente pesquisa: entender
o mundo do trabalho a partir de um movimento de trabalhadores desempregados.
A própria existência do MTD já força à reflexão do que é o trabalho na sua
essência humana e do que é o trabalho dominado pela ordem do capital: o trabalho
alienado comumente chamado de “emprego”. Objetivar a pesquisa tendo como base
um movimento de trabalhadores desempregados é exatamente apreender essa
contradição mais avançada do capital em tempos de crise estrutural: a radical
tendência da desrealização humana a partir do trabalho.
A luta do Movimento dos Trabalhadores Desempregados – MTD – é uma luta
contra as mediações do sistema acumulativo que se soma a totalidade viva do
movimento social do trabalho. Sua existência em si já é uma evidência de que dentro
dos próprios territórios produzidos pelo capital, territórios como uma periferia urbana
(lugar de atuação do MTD), surgem forças antagônicas à força destrutiva do sistema
acumulativo. Forças destrutivas estas que seguem fielmente os objetivos do capital
em busca de trabalho barato.
O MTD é um movimento relativamente recente. Nasce no ano de 2000, mas é
fruto do acúmulo de discussões sobre a realidade brasileira e, em especial, da
ampliação do quadro de pobreza e miséria dos trabalhadores brasileiros durante a
década de 1990. É neste contexto que começa sua organização, um contexto onde
os efeitos destrutivos da crise já davam claros sinais de maturidade e permanência
prolongada.
Com a participação de sindicatos de metalúrgicos, pastorais sociais e a
Central Única dos Trabalhadores (CUT) foi primeiramente lançado, em 1995, um
cadastramento de desempregados em alguns municípios do Rio Grande do Sul,
sobretudo na periferia de Porto Alegre, para lutas pontuais como isenção de taxas
de água e luz.

5

“A Organização Internacional do Trabalho (OIT) reconhece que mais de 60% dos brasileiros vivem
através da economia informal, a margem da proteção social, e dos correspondentes direitos de
representação ante o Estado” (GOULART, Patrícia Martins. Sem medo do desemprego: o caso do
Movimento dos Trabalhadores Desempregados. In: Psicologia & Sociedade; 15 (1): 137 – 160;
jan./jun. 2003, p. 138)
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Em 1999 as vilas organizadas em torno da mobilização realizaram uma vigília
nos municípios de Viamão, Novo Amburgo, Porto Alegre, Santa Cruz e Caxias do
Sul (municípios do Rio grande do Sul) para chamar atenção do problema do
desemprego e dos desempregados. Com algumas ações dentro da própria
Assembléia Legislativa/RS a partir da Subcomissão de Desemprego, ainda em 1999,
foi reafirmada a necessidade de se consolidar um instrumento de organização dos
trabalhadores desempregados na perspectiva de criar projetos emergenciais (as
Frentes Emergenciais de Trabalho).
No final de 1999, integrantes dos mais variados setores de luta social
(sindical, moradia e pastorais), envolvidos no Movimento Consulta Popular, criaram
um núcleo de discussão que avançaria mais tarde no sentido da organização do
trabalhador desempregado nas periferias urbanas. A partir desse momento a
organização caminhou para um processo de consolidação de um “movimento social,
urbano, de massa nas periferias das médias e grandes cidades com o objetivo de
somar na construção de um projeto popular para o Brasil, disputando assim, projeto
de sociedade” (MTD, 2004)6.
Nesta trajetória, em 22 de maio de 2000 foi organizado um acampamento de
desempregados em Gravataí/RS ao lado da montadora General Motors (GM). A
partir desse momento é que nasce o Movimento dos Trabalhadores Desempregados
com o objetivo de organizar os trabalhadores das periferias urbanas e lutar por
trabalho, terra e teto.
As estratégias do Movimento se fundamentam nas lutas pelas “Frentes
Emergenciais de Trabalho”, que são organizações de trabalho autogestionadas
pelos desempregados, e nos Assentamentos Rururbanos, que são ocupações de
terra em áreas no entorno das grandes e médias cidades.
O MTD se apresenta hoje organizado em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul,
com cerca de 1.600 famílias e a Bahia com mais de 500 famílias são os Estados de
maior inserção do Movimento. Contudo, o MTD também se organiza em Brasília,
Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo,
este último tem despertado especial atenção por concentrar a maioria das indústrias
e a maior massa de desempregados do país.
6

Primeiro seminário Nacional do MTD: histórico do MTD. Movimento dos Trabalhadores
Desempregados – MTD (texto produzido pelo próprio MTD); São Paulo, novembro de 2004 (anexo
08).
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Em Vitória da Conquista/BA o MTD está atualmente organizado em núcleos
da periferia, com dois acampamentos, dois assentamentos e com o grupo de jovens.
As ocupações são, como pode ser visualizado na Figura 1:

Assentamento
Carlos Marighela

Acampamento
Carlos Lamarca

Bahia

Legenda
Periferia
Assentamento
Zumbi dos Palmares

Acampamento
Santo Dias

Assentamentos
Ac ampamentos

Figura 1:
Espacialização do MTD em Vitória da Conquista /BA
7
Fonte: Pesquisa de Campo – Imagem GoogleEarth™, abril de 2007
Elaboração e digitalização: MENEZES, S.O.

- Assentamento Zumbi dos Palmares: teve seu acampamento fundado em
agosto de 2003 e o assentamento em julho de 2005. Conta atualmente com 20
famílias assentadas
- Assentamento Carlos Marighela: teve seu acampamento fundado em
fevereiro de 2004 e o assentamento conquistado em outubro de 2006. Conta
atualmente com 40 famílias assentadas.
- Acampamento Santo Dias: teve sua ocupação em agosto de 2005. Conta
com 60 famílias acampadas.

7

As imagens de Vitória da Conquista/BA inseridas no presenta trabalho foram levantadas a partir do
sftware GoogleEarth™, que trabalha com um mosaico de imagens aquisitadas do sensor Enhanced
Thematic Mapper (ETM) do satélite norte-americano Landsat 7™ (NASA). Imagens essas acessadas
e trabalhadas durante o mês de abril de 2007.
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- Acampamento Carlos Lamarca: teve sua ocupação em outubro de 2006.
conta atualmente com 60 famílias.
Na presente pesquisa, a questão do território foi fundamental para a análise
que envolve o mundo do trabalho. Isso porque a nova dimensão do modelo de
“desenvolvimento” tem se pautado no uso das “especificidades territoriais” a partir da
articulação de forças objetivas e subjetivas no processo de exploração do trabalho.
É neste sentido que teorias espaciais apologéticas, na perspectiva de superação e
reestruturação dos antigos “distritos industriais”, inserem ao modelo do sistema
produtivo as noções de “redes”, “meios inovadores” e “efeitos de proximidade”
(ABRAMOVAY, 2006)8
Esses conceitos ganham espaços e se fortalecem com as experiências dos
“arranjos produtivos”, “industrialização difusa” e “terceira Itália”. Na lógica do capital
pelo “desenvolvimento territorial” três traços básicos podem ser destacados, como
observa Abramovay (2006):
- Existência, num certo território, de um conjunto diversificado – mas ao
mesmo tempo com um forte grau de interação – de empresas de porte
familiar, isto é, onde a gestão, a propriedade e o essencial do trabalho
vem da família.
- Ambiente de inovações e de troca de informações entre os indivíduos e
empresas, onde a colaboração é, no mínimo tão importante quanto a
própria concorrência.
- A integração entre empresas e indivíduos urbanos e rurais (idem, 2006;
p. 1)9

Para Abramovay (2006), os “meios inovadores” são a síntese do
desenvolvimento

articulado

organizativa-institucional

e

de

atributos

territoriais

individual-produtivo,

ligados

fundamentados

a

capacidade

em

relações

“consensuais” e “harmônicas”.
A lógica “nacional”, que poderia representar uma forma de controle estatal ao
capital e à exploração do trabalho, é substituída pela lógica restrita e específica das
8

ABRAMAVAY, Ricardo. A dimensão territorial do desenvolvimento. Conselho Federal de
Economia, São Paulo, 2006. Disponível em : <http://www.cofecon.org.br> . Acesso em março de
2007.
9
“Na Itália em particular a tradição da agricultura familiar formou uma base de conhecimentos e de
iniciativas fundamental para a formação de um espírito empresarial que explica a modalidade da
industrialização hoje marcante em quase 40% d território italiano e que atinge várias outras regiões
do mundo” (ABRAMOVAY, 2006; p. 01)
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“potencialidades” regional e territorial, amplamente incorporadas à dinâmica das
inovações tecnológicas. O espírito “comunitário” e da ajuda mutua seria a chave das
relações de trabalho, sobretudo entre empresas-sujeitos em “substituição da
concorrência do mercado”, como se realiza na experiência no Vale do Silício, no
oeste dos EUA.
Esses “sistemas produtivos dinâmicos”, a nova moda da economia
apologética parte, de fato, de princípios como “potencialidades endógenas” dos
“sujeitos cooperados” dentro da esfera local. Do ponto de vista do capital, uma nova
estrutura produtiva se estabelece amparada na ausência do Estado. Uma ausência
que não tem como significado a conquista da autonomia do trabalho por parte dos
trabalhadores, mas sim uma ausência que fundamenta a desregulamentação
trabalhista e legitima as “desobrigações” legais das empresas em relação aos
trabalhadores.
Essa nova lógica de desenvolvimento territorial pauta-se ainda: no uso do
trabalho precarizado dos desempregados da cidade e do trabalho familiar
camponês, formas diversas de exploração do trabalho no campo e na cidade
possibilitado pelos “avanços tecnológicos”; a apropriação barata, para não dizer de
graça, da potencialidade objetiva do trabalho e da dimensão criativa, subjetiva, dos
trabalhadores; e, sobretudo, a ocultação dos conflitos pela ausência do Estado na
fiscalização e cumprimento das leis trabalhistas imposta pela garantida da aparente
“harmonia entre indivíduos e empresas”.
Isso porque, como defende Abramovay (2006), o território é:
Resultado de formas específicas de interação social, da capacidade dos
indivíduos, das empresas e das organizações locais em fornecer ligações
dinâmicas, capazes de valorizar seus conhecimentos, suas tradições e a
confiança que foram capazes historicamente de construir” (idem; p. 01)

O território passa a ser importante componente na realização produtiva. Os
componentes do pacote da “reestruturação produtiva”, como a “flexibilização” e o
“just-in-time” aliado aos “atrativos territoriais” criaram uma nova dinâmica
extremamente fluida e mais adequada aos atuais tempos de crise. Basicamente as
alterações se dão:
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Nas relações entre as empresas que passam a se articular em rede; nas
estratégias de gestão, que buscam superar a rigidez dos padrões
fordistas e criar condições para uma produção “enxuta”; e nas relações de
trabalho, que se tornam flexíveis no chão da fábrica. A esse conjunto e
fatores se somam as ocupações de novos territórios produtivos e a
reestruturação de regiões tradicionalmente industrializadas (RAMALHO,
2006; p. 09)10

A expressão dessa nova lógica do capital não somente representa a
materialização da reestruturação produtiva imposta pelo mercado, mas tem também
promovido uma verdadeira “guerra entre territórios”. O próprio território ganha status
de “uma variável” do processo produtivo. No Brasil, por exemplo, uma verdadeira
guerra fiscal entre as Unidades Federativas se mostrou presente nas determinações
produtiva e territorial do setor automobilístico. O que não existe nessa forma de
conceber o território são, de fato, as contradições do modelo de desenvolvimento.
Para usar o exemplo do setor automobilístico brasileiro, um dos pólos mais
avançados na dinâmica da “reestruturação produtiva”, a experiência da General
Motors no Rio Grande do Sul (mesmo Estado onde o MTD começou a atuar) expõe
contradições suficientes para uma outra leitura do território. Sobre a GM/RS os
autores têm considerado que:
Análise da instalação do novo pólo automobilístico de Gravataí (RS),
complexo industrial liderado pela General Motors do Brasil, os autores
[Sandro R. Garcia e Sônia G. Laranjeira] sustentam que, apesar do fato
de as relações global-local poderem se constituir e um processo
traumático – pela intensidade das mudanças, pela complexidade das
tecnologias estrangeiras, pelo desequilíbrio das relações entre os agentes
–, os agentes locais tendem a desenvolver estratégias para se ajustarem
favoravelmente ao novo ambiente. (RAMALHO, 2006; p. 11)

Não por coincidência, Gravataí/RS, que abriga um dos “pólos” mais
avançados da “reestruturação produtiva” fundamentada nos “atributos territoriais” e
nos “agentes locais”, é o município onde foi realizada a primeira ocupação do
Movimento dos Trabalhadores Desempregados.
Ver o território a partir das possibilidades do desenvolvimento pelo capital é
ver o território por parte. Ver o território na sua totalidade é buscar as contradições
que envolvem sua dinâmica produtiva. O território é fruto do conflito e é pelo território

10

RAMALHO, Jose Ricardo. Dinâmicas sociopolíticas em novos territórios produtivos – Dossiê.
Caderno CRH, Salvador, V. 18, n. v. 19, n. 46, p. 09-17, jan./abr. 2006.
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que o conflito deve ser reafirmado. O que o capital chama de “atributos locais”, para
o trabalhador, objetivamente, representa a possibilidade de seu trabalho tornar-se
mais barato e precarizado.
A categoria território possibilita a apreensão da dinâmica contraditória do
capital. Uma dinâmica que produz, ao mesmo tempo, a riqueza do capital e a miséria
dos desempregados, como no caso do MTD. A territorialização dessas contradições
em Gravataí/RS ou em Vitória da Conquista/BA se processa na totalidade do
movimento contraditório e desigual do capital.
Como observa Oliveira (1999)11:
O processo de construção do território é, pois, simultaneamente
construção/destruição/transformação. É em síntese a unidade dialética,
portanto contraditória, da espacialidade que a sociedade tem e
desenvolve. Logo, a construção do território é contraditoriamente o
desenvolvimento desigual, simultâneo e combinado, o que quer dizer:
valorização, produção e reprodução.

O território é por isso o movimento de apropriação, uma apropriação que tem
sua forma definida pela própria luta de classes. Uma apropriação que se dá na
contínua configuração e reconfiguração das relações de poder. Essa é a proposta da
presente pesquisa; “virar o território de cabeça para baixo” até que as contradições
se revelem; até que o conflito de classes seja exposto; até que os subjugados, a
classe trabalhadora capitalista, reconheça a classe responsável pela sua miséria, os
patrões capitalistas; até que a geografia seja produto e condição de uma história
justa.

11

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Geografia e território: desenvolvimento desenvolvimento e
contradições na agricultura. Boletim de Geografia Teorética, Rio Claro, v.25, n. 49/50, p.15-58,
1999.
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1 – A ESTRUTURA SOCIOMETABÓLICA DO CAPITAL E SUA CRISE
ESTRUTURAL: UMA HISTÓRIA DESTRUTIVA

Sobre a natureza das relações metabólicas do capital, assim observam dois
dos principais liberais defensores da expansão de suas forças produtivas:
Adam Smith;

É a grande multiplicação das produções de todos os diversos ofícios –
multiplicação essa decorrente da divisão do trabalho – que gera, em uma
sociedade bem dirigida, aquela riqueza universal que se estende até as
camadas mais baixas do povo. Cada trabalhador tem para vender uma
grande quantidade do seu próprio trabalho, além daquela de que ele
mesmo necessita; e pelo fato de todos os outros trabalhadores estarem
exatamente na mesma situação, pode ele trocar grande parte de seus
próprios bens por uma grande quantidade, ou – o que é a mesma coisa –
pelo preço de grande quantidade de bens desses outros. Fornece-lhes em
abundância aquilo de que carecem, e estes, por sua vez, com a mesma
abundância, lhe fornecem aquilo de que ele necessita; assim é que em
todas as camadas da sociedade se difunde uma abundância geral de bens
(SMITH, 1983; p. 45-46)12.

Milton Friedman;

A evidência histórica por si só nunca é completamente convincente. É
possível que a expansão da liberdade e o desenvolvimento do capitalismo
e das instituições mercantis tenham ocorrido juntos por mera coincidência.
Porque deveria existir uma relação em tal fato? Quais são as conexões
lógicas entre liberdade econômica e liberdade política? Ao discutir estas
questões, consideraremos, inicialmente, o mercado como um componente
direto da liberdade e depois a relação indireta entre organização do
mercado e liberdade política. Como produto secundário, teremos o
esquema da organização econômica ideal para uma sociedade livre
(FRIEDMAM, 1984; p. 20-21)13.

Apesar da grande semelhança nos discursos quanto à clara apologia ao
capital e ao mercado capitalista, quase que dois séculos separam aquele momento
SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre a natureza e as suas causas; com a
introdução de Edwin Cannan; apresentação de Winston Fritsh; tradução de Luiz João Baraúna. – São
Paulo: Abril Cultural, 1983.
13
FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade / com colaboração de Rose D. Friedman;
apresentação de Miguel Colasuono; tradução de Luciana Carli. – São Paulo: Abril Cultural, 1984.
12
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de “expansão prematura do capitalismo industrial”, do qual se referia Smith, da
avançada forma do “capitalismo financeiro e mundial”, defendida intensamente por
Friedman14.
Apesar das intensas transformações ocorridas durante os séculos XIX e XX,
grandes depressões, conflitos, revoluções, duas grandes guerras mundiais, etc., os
teóricos da ordem dominante se mantêm inertes na crença teimosa, ingênua e
insistente na defesa do capitalismo. Entretanto, a “sociedade desenvolvida”,
prometida pelos apologistas do sistema, nunca se realizou. A conquista de uma
sociedade “livre” e “abundante” a partir do mercado mundial capitalizado parece bem
distante do mundo marcado por uma “crise estrutural” neste início de milênio15.
A “divisão do trabalho”, exposta por Smith, converteu-se em “divisão social e
hierárquica” (que, para o capital, nunca foi diferente) ao mesmo tempo em que (e por
isso mesmo) a grande “riqueza social”, gerada por ela, jamais se “estendeu” até as
“camadas mais baixas do povo”. E o trabalhador continua a vender, não tanto
quanto antes e assim quando acha, cada vez mais “uma grande quantidade de seu
próprio trabalho”, na medida em que suas necessidades, por mais básicas que
sejam, são meramente descartadas.
Por outro lado, se a “liberdade política” de Friedman está diretamente
relacionada à “liberdade econômica” do mercado capitalista, o que “a evidência
histórica”, na atualidade das relações de produção de capital, tem nos revelado
senão uma completa concentração de riquezas nas mãos dos grandes monopólios
financeiros mundiais? O que a “liberdade de mercado” provocou senão um
impiedoso ataque contra a “liberdade” da classe trabalhadora (desemprego,
flexibilização de leis trabalhistas, rebaixamento de salários, etc.)? E que liberdade há
em uma sociedade que, apesar da alta produtividade dada pelo elevado nível de
desenvolvimento tecnológico e científico (o que poderia significar uma redução do
tempo de trabalho), tem de forma tendencial aumentado e intensificado o tempo do
trabalhador na produção e transformado outros milhões em “supérfluos” jogados no
14

Segundo as edições consultadas, A riqueza das Nações de Smith data de 1876 enquanto que a
obra de Friedman, Capitalismo e Liberdade, foi publicada pela primeira vez em 1962.
15
Embora seja o ponto de partida para a análise da atualidade das relações de produção e
valorização do capital, bem como a dialética do trabalho neste contexto, uma discussão mais
aprofundada sobre a “crise estrutural do capital” pode ser lida em Chesnais (1996), Antunes (1999) e
Meszáros (2002 e 2003). Abordaremos apenas alguns fundamentos da crise necessários ao
entendimento dos objetivos propostos.
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abismo do desemprego estrutural?16 Para o mercado, o que é o homem senão um
trabalhador, a própria mercadoria mão-de-obra? Ainda além, o que é o próprio
capital senão a antítese da livre expressão da individualidade humana?
Desenvolveremos a crítica a estas questões ao longo do texto.
De qualquer forma, a “liberdade” de Friedman não passa de suposições
contraditórias: “O empregado é protegido da coerção do empregador devido aos
outros empregadores para quem pode trabalhar [...]. E o mercado faz isto,
impessoalmente, e sem nenhuma autoridade centralizada” (1984; p. 23); além de
ataques vazios, cínicos e desprovido de qualquer fundamento teórico ao que ele
chama de “socialismo” (aliás, este parece seu real e último objetivo). Coisas do tipo:

Para que os homens possam propor qualquer coisa, é preciso em
primeiro lugar, que esteja em condições de ganhar a vida. Isto já
levanta um problema numa sociedade socialista, pois todos os
empregos estão sob o controle direto das autoridades políticas
(idem; p. 24).

Ignorando o incontrolável poder “centralizador do mercado” e a necessidade
do desemprego para a manutenção do sistema (sem o qual o capitalismo não
duraria nem sequer uma semana, pois não mais encontraria mão-de-obra abundante
e barata no mercado de trabalho) o que o autor de Capitalismo e Liberdade não
compreende é que o próprio socialismo representaria a superação do “emprego” e
do próprio desemprego, fenômenos essencialmente capitalistas. As idéias de
Friedman representam, assim, a negação da história e das contradições do próprio
capital17. Representam a ética apologética dos teóricos da ordem dominante.
Ao definir que “os problemas ‘éticos’, realmente importantes, são os que o
indivíduo enfrenta numa sociedade livre – o que deve ele fazer com sua liberdade”
(idem; p. 21) é o próprio Friedman e os seguidores de sua teoria liberal que nos
revela a impossibilidade da “liberdade” no capitalismo. Basta mencionar que seus
16

Como bem descreve Antunes (1999; p. 33): “A pesar do significativo avanço tecnológico
encontrado (que poderia possibilitar, em escala mundial, uma real redução da jornada ou do tempo
de trabalho), pode-se presenciar em vários países, como a Inglaterra e o Japão, para citar países do
centro do sistema, uma política de prolongamento da jornada de trabalho.” (ANTUNES, Ricardo. Os
sentidos do trabalho: ensaios sobre a negação e afirmação do trabalho/ Ricardo Antunes. 1º.
Ed. – São Paulo: Boitempo, 1999.)
17
“Método” este que fez de Friedman o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1976
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“discípulos” da escola de Chicago, os famosos “Chicago Boy´s”, compuseram a
equipe econômica do Chile durante o governo de Pinochet, governo este que
exerceu a “liberdade do mercado” assassinando o então presidente Allende e
implantando uma das mais odiosas, perversas e sangrentas ditaduras militares da
história moderna do mundo ocidental.
A história do capitalismo desde a época de sua “expansão industrial
embrionária”, da qual serviu de base para as formulações de Smith, até a “fase
financeira e mundial” de Friedman, parece não ter sido bem avaliada pelos seus
defensores. No meio destes dois séculos, na segunda metade do século XIX, Piotr
Kropotkin (2003) chamava atenção para o conteúdo destrutivo do sistema ao
escrever um artigo intitulado A necessidade da revolução, que, assim, iniciava:
Há épocas na vida da humanidade em que se impõe a necessidade de um
abalo formidável, de um cataclismo, que venha agitar a sociedade até as
suas entranhas, sob todos os aspectos ao mesmo tempo. Nestas épocas,
todo homem sincero começa a se dizer que as coisas não podem mais
continuar assim; que é preciso que grandes acontecimentos venham
romper, de forma brusca, o curso da história, arremessar a humanidade
fora da rotina em que se atolou, e lançá-lo em novos caminhos, rumo ao
desconhecido, à procura do ideal (KROPOTKIN, 2003; p. 34) 18.

Essa parece ser uma análise mais adequada à lógica que acompanha o
capital na sua odisséia histórica: a produção de uma sociedade continuamente “à
beira da barbárie”. Tal esforço nos remete a buscar os fundamentos contraditórios
que o sistema do capital19 guiou, com rédeas curtas, a história econômica e social
nestes mais de três séculos de dominação. As palavras do memorável anarquista,
18

KROPOTKIN, Piotr Alekeseevich. A necessidade da revolução; in: Palavras de um revoltado;
tard.: Plínio Augusto Coelho. – São Paulo: Imaginário: Ícone Ed., 2005. p. 33 – 37.
19
Partimos do pressuposto meszariano de que o sistema do capital é o conjunto de relações sociais
caracterizadas pela subsunção e divisão hierárquica do trabalho à produção e valorização do capital,
bem como ao seu processo acumulativo e expansivo. Um sistema histórico da relação
sociometabólica homem-matureza determinada pelo valor-capital que precede, e mesmo sucede, ao
próprio capitalismo. Assim, capital e capitalismo são processos sociais distintos sendo o segundo
uma das formas históricas de realização do primeiro, ainda que essa forma seja a condição e o
próprio resultado da generalização do sistema produtor de mercadorias, da acumulação ampliada e
da subsunção real do trabalho. Para Mészáros, o metabolismo social do capital se realiza não
somente no capitalismo, mas também a partir de relações não capitalistas, como ele entendeu a
própria União Soviética: “um sistema de capital pós-capitalista”. Sobre essa discussão ler:
MÉSZÁROS, István. Legado histórico da crítica socialista 1: o desafio das mediações materiais e
institucionais na esfera de influência da revolução russa; in: Para além do capital: rumo a uma
teoria da transição; apresentação de Ricardo Antunes; tradução de Paulo César Castanheira e
Sérgio Lessa – São Paulo: Editora da INICAMP / Boitempo 2002.
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acima citadas, expunham não somente um “olhar fatalista” sob o quadro contextual
da expansão capitalista na segunda metade do século XIX, mas ainda a forma pela
qual a sociedade necessitaria de uma alternativa à condenação histórica imposta
pela tendência precarizante do capital: na medida em que sua expansão representa
o aumento da capacidade de produção de riqueza da sociedade, contraditoriamente,
representa também a expansão de relações nocivas da mesma.
Esse aparente “anacronismo”, no entanto, revela a contundência de
compreender, pela própria história do capital, seus fundamentos estruturais. Ao
contrário dos ideólogos defensores da ordem dominante, como Smith e Friedman, e
o que eles achavam e insistiam que somente o mercado ou, como Keynes, a
tecnologia e a ciência poderiam resolver, o problema apresentado por Kropotkin
continua insuperável: “qual solidariedade pode existir, com efeito, entre o capitalista
e o trabalhador que ele explora?” (idem; p. 34)
Fundamentado nessa relação conflituosa, contraditória e insuperável, do
ponto de vista do capita, seu sistema atravessou “triunfante” todo o século XX –
ainda que com o assombroso saldo de duas guerras mundiais – e atinge o novo
milênio não somente com o fardo do fracasso do desenvolvimento prometido e não
realizado, mas ainda com uma penumbra estonteante resultado da incontrolabilidade
dos antagonismos destrutivos do sistema, como afirma Mészáros:

Mas, no devido tempo, os problemas crescentes e destrutivamente
intensos terão de ser enfrentados. Pois se no século XXI ocorrer realmente
o triunfalismo do “século americano” do capital, não haverá no futuro
outros séculos para a humanidade, muito menos um milênio (MÉSZÁROS,
2003; p. 16)20.

“A necessidade da revolução” que acompanha o capitalismo desde sua fase
triunfante da Revolução Industrial no século XVIII apresenta-se neste início de
século XXI como a necessidade de oferecer a sociedade uma alternativa. Não
somente uma saída econômica, política e/ou ideológica a um modelo de
desenvolvimento que já amarga três décadas de crise contínua, uma “crise
estrutural”, mas ainda a única forma de fazer acreditar na sua própria continuidade
20

MÉSZÁROS, István. O século XXI: socialismo ou barbárie?; tradução de Paulo César
Castanheira – São Paulo: Boitempo Editorial; 2003.

De “Supérfluos” a Sujeitos Históricos na Contramão do Capital

37

neste século e milênio que se inicia. Isso porque, como advertia o geógrafo no final
de seu estimado artigo: “trata-se da salvação da humanidade” (KROPOTKIN, 2003;
p. 37).
O processo histórico de produção e acumulação de capital sempre foi
concebido, ao menos por seus apologistas, como uma “determinação inalterável” da
“condição natural do homem” que, no avanço de suas forças produtivas, tenderia
sempre à “expansão global” em busca do “desenvolvimento da humanidade“.
Determinados por algum tipo de ingenuidade intencional, característica marcante
dos autores a-críticos, poucos foram os teóricos que captaram a dimensão
contraditória, destrutiva e incontrolável da natureza do capital.
Notadamente, já em 1945, quando as forças produtivas ainda não estavam
plenamente desenvolvidas, Marx escrevia que,
No desenvolvimento das forças produtivas surge uma etapa em que se
criam estas forças e os meios de inter-relacionamento, sob as quais as
relações existentes apenas prejudicam e já não são mais forças
produtivas, mas destrutivas... No sistema de propriedade privada essas
forças produtivas se desenvolvem apenas de forma unilateral e, em sua
maioria, tornam-se forças destrutivas. Deste modo, as coisas chegam a
tal situação que as pessoas são obrigadas a apropriar-se da totalidade
das forças produtivas existentes, não somente para realizar sua própria
atividade, mas também para salvaguardar a própria existência
(MARX,197521 apud MÉSZÁROS, 2002; p. 58).

A dinâmica expansionista fundada na contradição capital versus trabalho e
nos interesses antagônicos das classes sociais foi analisada de forma sistematizada,
de fato, somente a partir da teoria marxiana22.
Diferentemente do contexto do século XIX, as “forças produtivas” do capital
atingem atualmente seu potencial “destrutivo”. A continuidade funcional do sistema
se baseia, cada vez mais, na ativação da capacidade de produzir destruindo. Por
mais irracional que possa ser a “produção destrutiva”, o sistema produtor de
mercadorias atinge sua maturidade exatamente pela sua condição expansionista e
acumulativa estar fundamentada na ativação de forças paralisantes e incontroláveis
(MÉSZÁROS, 2002).
21

MARX e ENGELS, Collected Works, Londres, Lawrence & Wishart, 1975ss, vol. 5, pp. 52, 73, 87.
Consideramos a teria marxiana a partir dos próprios escritos de Marx. Neste sentido, entendemos o
marxismo como o movimento teórico e político que procedeu aos escritos de Marx, mas que nele se
fundamenta, sobretudo no materialismo histórico e dialético e na luta de classes.
22
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A “ingenuidade apologética” dos defensores do sistema se sustentou, por
muito tempo, pela própria capacidade do capital conceder medidas paliativas, numa
dada conjuntura, aos problemas estruturais e históricos, ou ainda pela capacidade
de ignorar estes problemas.
Assim foi a “ingenuidade intencional” de Taylor, em seus Princípios de
Administração Científica, (1966)23, que ao ignorar a contradição fundamental do
capital pregou uma “ingênua harmonia” entre os trabalhadores e os “empresários”
por um “bem comum”, pelo “desenvolvimento” da sociedade. Assim foi também a
“ingenuidade apologética” de Keynes (1983)24 que considerou o problema do
desemprego, por exemplo, como uma questão inevitavelmente a ser resolvida pelos
“truques

técnicos”

e

pela

incorporação

da

ciência

na

produção,

pelo

desenvolvimento capitalista das forças produtivas e pela “sociedade democrática
ocidental”; sociedade democrática esta que fez quando pode – durante glorioso e
lucrativo período da produção fordista a partir do pós-Segunda Guerra – e acabou
quando foi necessário – por conta das insustentáveis perdas de lucros em meados
da década de 1970 – as políticas de proteção do trabalho, as políticas salariais e de
previdência, além do próprio Estado keneysiano, do “Bem-Estar-Social”25. Isso
porque, de fato, é o mercado e a necessidade do lucro os verdadeiros senhores da
história moderna.
Os teóricos da ordem do capital não conseguem entender, ou simplesmente
ignoram, como que os “truques técnicos” e a “democracia ocidental” resultaram no
“fracasso do desenvolvimento” e na explosão do desemprego em proporções
estruturais. Teóricos estes que, assim como Taylor, Keynes e o próprio Friedman,
tiveram a incumbência de refutar, “de uma vez por todas”, as análises e os

23

TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de administração científica; tradução de Arlindo Vieira
Ramos. – São Paulo: Editora Atlas S. A. – 6º Ed.; 1966.
24
KEYNES, John Mayanard. A teoria geral do emprego, do juro e da moeda; Inflação e deflação;
apresentação de Adroaldo Moura da Silva; tradução de Mário R. da Cruz. – São Paulo: Abril Cultural,
1983.
25
O conjunto de respostas e de reestruturação política, econômica e ideológica, do ponto de vista do
capital, para uma tentativa de retomada do processo acumulativo e da elevação das taxas de lucro a
partir da crise da década de 1970 se estabeleceu de forma diferenciada entre os países “centrais” e
os “periféricos”. Trataremos deste assunto com profundidade mais adiante. Contudo, sobre a forma
de como esse processo vem se materializando no Brasil ler: Crise e trabalho no Brasil,
modernidade ou volta ao passado? / organizadores: Carlos Eduardo Barbosa de Oliveira, Jorge
Eduardo Levi Mattoso. – São Paulo: Scritta, 1996. – (Pensieri)
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prognósticos apontados por Marx acerca dos caminhos que o desenvolvimento
capitalista levaria a sociedade26.
No estado incontrolável de ativação das necessidades auto-expansionistas e
“globalizantes”, o sistema do capital chega ao século XXI com o grau mais elevado e
mais desenvolvido de suas contradições. As antigas “concessões”, ou as “medidas
paliativas” são, não somente insustentáveis (dado o estado crítico do sistema), mas
ainda a luta pela manutenção delas passa a questionar e desafiar a totalidade de
todo o sistema produtivo e acumulativo do capital, pois põe em xeque os limites do
frágil equilíbrio reprodutivo. O pacote das “não-concessões” ou das “saídas
impossíveis” engloba desde as ínfimas lutas por reajuste salarial, ou por direitos
trabalhistas, até as lutas pelas questões mais emergenciais e estruturais, como a
chamada “questão ambiental”, que desde então não conseguem avanços reais e
seguros27.
1.1 – A dinâmica incontrolável, totalizadora e expansionista da natureza
contraditória da acumulação
Como mostra Mészáros (2003), para entender os fundamentos deste
processo destrutivo bem como o próprio direcionamento para uma alternativa, não
só possível, mas necessária parte-se então de:
Primeiro – entender o capital como um processo histórico, logo produzido
socialmente. Como tal, é uma dada forma histórica (não a única possível) da relação
homem-natureza em que o trabalho, a condição dessa mediação, é alienado por um
processo de divisão social e hierárquico na produção da riqueza social, de modo que
valores-de-troca sobrepõem aos valores-de-uso no sentido de uma classe acumular
o que foi produzido por outra.
Segundo – a dinâmica da produção, distribuição, circulação e consumo de
mercadorias não pode ser reduzida como simples relações estritamente materiais
26

Sobre o discurso apologético da ordem dominante que tentou, e ainda tenta, oferecer soluções
paliativas e conjunturais aos problemas estruturais da natureza contraditória do capital ler:
MÉSZÁROS, István. O poder da ideologia; tradução de Paulo Cezar Castanheira. – São Paulo:
Boitempo Editorial, 2004.
27
Exemplo notável disso é a forma como os partidos verdes e os movimentos ambientalistas, depois
de uma rápida expansão durante a década de 70 e 80, vêm perdendo força em praticamente todos os
países onde atuam. Nesta mesma direção estão os sindicatos e as representações políticas dos
trabalhadores (MÉSZÁROS, 2002).
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necessárias à realização do valor. Antes disso, ou melhor, para que isto funcione de
forma a estar sempre em expansão, o capital não admite nenhuma forma de
controle, sejam elas medidas políticas do Estado, como queria Kenynes, ou
mecanismos de regulação econômica do mercado, como apontam “as soluções”
propostas pelos ideólogos do sistema. Ou seja, é um sistema incontrolável que
reduz tudo, desde os mais poderosos monopólios ou os mais ricos dos empresários,
do mais pobre dos trabalhadores assalariados ou desempregados ao mais
“autônomo” dos camponeses, à necessidade de mostrar seu “potencial produtivo”. A
não “rendição” a esta determinação significa uma barreira a ser superada de forma
que “quem” ou o “quê” não se adaptar a sua lógica é “eliminado”, no sentido mais
amplo da palavra. Como bem define Mészáros (2002; p. 96): “Uma forma
incontrolável de controle sociometabólico”.
Terceiro – esta determinada forma de controle sociometabólico de produção e
acumulação de riqueza somente se realiza criando e se condicionando numa
dimensão sempre global. Uma dinâmica totalizadora que envolve absolutamente
“tudo” (seres humanos, empresas, comercio, indústrias, relações capitalistas,
trabalho camponês, escravo, infantil, etc.) no seu turbilhão gerador de valores.
Neste sentido como um sistema histórico, incontrolável e totalizador, ainda
que dentro de seus limites contraditórios, produzindo e acumulando riquezas e
necessariamente sempre em expansão, o capital representa a forma de dominação
social, indubitavelmente, mais poderosa já vista na história humana.
Como Mészáros diz:
Não se pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente
absorvente – e neste importante sentido, “totalitário” – do que o sistema
do capital globalmente dominante, que sujeita cegamente aos mesmos
imperativos a questão da saúde e a do comércio, a educação e a
agricultura, a arte e a indústria manufatureira, que implacavelmente
sobrepõe a tudo seus próprios critérios de viabilidade, desde as menores
unidades de seu “microcosmo” até as mais gigantescas empresas
transnacionais, desde as mais íntimas relações pessoais aos mais
complexos processos de tomada de decisão dos vastos monopólios
industriais, sempre a favor dos fortes contra os fracos (MÉSZÁROS,
2002; p. 96).

As dimensões totalizadora, incontrolável e expansionista se relacionam e se
completam na composição da totalidade do sistema do capital que se faz e refaz
numa dinâmica contraditória. Os imperativos necessários a sua realização são
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impostos com extrema rigidez e inflexibilidade ao que lhe oferece resistência
relacionando tudo em sua teia de determinações pela realização do valor, mesmo
que guerras sejam necessárias, como de fato foram e são. Por outro lado, é
exatamente por ser rígido em suas determinações totalizadoras que o sistema do
capital se torna extremamente dinâmico. São determinações impostas por um
processo de cooptação que relaciona de forma subalterna o que se apresenta como
“barreira” – uma negação – à sua estrutura hierárquica (funcionando aqui como um
“complemento” da acumulação) ou mesmo transformando-a em sua “imagem e
semelhança”: à homogeneidade capitalista.
Neste sentido, ao mesmo tempo em que, como mostra Rosa Luxemburg
(1985)28, “ele necessita de camadas sociais não-capitalistas como o mercado, para
colocar sua mais-valia; delas necessita como fontes de aquisição de seus meios de
produção e como reservatório de força de trabalho para seu sistema salarial”
(LUXEMBURG, 1985; p. 253), o próprio capitalismo se encarrega de, ainda segundo
Rosa:
Onde quer que seja, procura sempre destruir a economia natural sob
todas as formas históricas com as quais possam vim a deparar-se: luta
contra a escravatura, contra o feudalismo, contra o comunismo primitivo e
contra a economia camponesa patriarcal. Os principais métodos dessa
luta são a violência política (revolução, guerra), a pressão fiscal do Estado
e o barateamento das mercadorias, que ora caminham juntos, ora se
sucedem ou se apóiam reciprocamente. (idem; p. 254).

Dotado de um “dinamismo totalizador” e de uma “rigidez incontrolável” o
sistema do capital, inexoravelmente, tende a se expandir pela e para a acumulação.
Sob condições favoráveis ao processo de acumulação e de extração do maistrabalho, pelas condições objetivas que permeiam a apropriação direta da mais-valia
– expansão das relações capitalistas de produção –, e pela conformação
expansionista no ideário da sociedade – legitimação ideológica –, o sistema se
amplia em voracidade plena e em uma dimensão sempre global.
Contudo, sob condições desfavoráveis à acumulação, a “virtuosa” e
totalizadora produção de riquezas que se expande incontrolavelmente, tem

28

LUXEMBURG, Rosa. A acumulação do capital: contribuição ao estudo econômico do
imperialismo; Anticrítica / Rosa Luxemburg; apresentação de Paul Singer; traduções de Marijane
Vieira Lisboa e Otto Erich Walter Maas. – 2. ed. – São Paulo: Nova Cultural, 1985.
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igualmente e nas mesmas proporções incontroláveis e totalizadoras, a inversão de
sua dinâmica produtiva em destrutiva.
Se mesmo as crises capitalistas do século XIX e até a primeira metade do
século XX (consideradas cíclicas e, não só previsíveis, mas também necessárias
como a condição da busca de um novo paradigma acumulativo, um novo momento
de expansão) tiveram resultados desastrosos como as duas guerras mundiais,
inimagináveis seriam os efeitos destrutivos de uma crise estrutural do sistema do
capital, uma crise não só do capitalismo, mas do sistema metabólico do capital. De
uma crise que não só questionasse o paradigma acumulativo do capitalismo
contemporâneo, mas que questionasse a própria forma sociometabólica do capital
determinar a história social29.
Baseado em tais dimensões estruturais de crise e com o processo de
acumulação emperrado, o sistema do capital representaria, pela incontrolabilidade
totalizadora do seu caráter destrutivo, uma ameaça tanto para sua própria lógica
reprodutiva como para toda humanidade. (MÉSZÁROS, 2003)
Sob tais prerrogativas, consideradas pelos apologistas da ordem dominante
como “exageradas” e/ou ”fatalistas”, a análise será direcionada a partir de então para
os fundamentos que evidenciam o caráter estrutural da crise que se inicia com o “fim
do fordismo” na década de 1970. Isso se faz pela necessidade de aprofundar a
compreensão dos reais elementos dessa crise: tendência histórica da queda das
taxas de lucro e consumo do capitalismo; a tendência à monopolização,
financeirização e desvalorização do capital decorrente, contraditoriamente, do alto
nível de concorrenciabilidade intercapitalista que se estabelece num mercado cada
vez mais “globalizado”; e, sobretudo, as novas estratégias do capital de intensificar o
processo de exploração do trabalho a partir da inserção da ciência e das novas
tecnologias na produção.
1.2 – Na contramão do capital: a crise estrutural
Dotados de uma incrível capacidade de transformar conseqüências em
causas, os teóricos apologéticos da ordem do capital, desde o pai da economia
29

Como entende Rosa Luxemburg e Istaván Mészáros, o desenvolvimento das forças produtivas, a
dinâmica expansionista, e a incontrolabilidade de suas relações contraditórias o capitalismo somente
poderá levar a sociedade ou à barbárie ou ao socialismo.

De “Supérfluos” a Sujeitos Históricos na Contramão do Capital

43

moderna aos contemporâneos da “monetarização” e/ou “financeirização”, nunca
conseguiram, e bem verdade nunca tentaram nem quiseram, aprofundar as análises
sobre a dinâmica contraditória do sistema do capital.
Dogmatizado pela “mão invisível do mercado”, de Adam Smith (1974),
concebido como uma “tendência da natureza humana”, a dinâmica do capital é
sempre abordada como o resultado da contraditória “lei da oferta e da demanda”.
Assim sendo, para os teóricos do sistema dominante, a quebra do equilíbrio entre
produção e o consumo (determinado pela referida lei) é o próprio fundamento das
crises pela qual toda a forma acumulativa assumida pelo sistema tenderia a se
reestruturar no sentido de restabelecer a ordem. O capitalismo, nesta trajetória, seria
a condição do homem buscar o equilíbrio de suas relações para o desenvolvimento
social: “uma certa tendência ou propensão existente na natureza humana que não
tem em vista essa utilidade extensa, ou seja: a propensão de intercambiar, permutar
ou trocar uma coisa pela outra”, como diria Adam Smith (1983; p. 49).
Como expressão da natureza humana o capitalismo estaria sempre se
expandindo transformando o que lhe oferece resistência e derrubando suas
barreiras. Tudo pelo “desenvolvimento da sociedade” e pela manutenção da
“harmonia humana” que o mercado possibilitaria.
O fato é que o processo histórico de expansão do sistema do capital mostrou,
como foi no século XIX e XX, um verdadeiro turbilhão que “engole”, sem dó nem
piedade, “leis” e “barreiras” e segue, nem de forma harmônica nem humana,
incontrolavelmente “o caminho das crises”.
São exatamente as contradições historicamente específicas do capital que faz
do seu sistema produtor de riquezas um sistema produtor de crises. As relações
estabelecidas entre produção e consumo; produção e circulação; trabalho
assalariado e desemprego; mundialização da economia e Estado-nacional são,
todas elas, expressões multidimensionais da insuperável contradição capitaltrabalho, dentro dos limites do sistema do capital. Com propriedade Rosa
Luxemburg afirma:
É necessário, contudo, esclarecer, de antemão, que a alternância
periódica das conjunturas e das crises, mesmo constituindo aspectos
essenciais da reprodução, não representam o problema real, ou seja, o
problema da reprodução capitalista propriamente dito. A alternância
conjuntural periódica e as crises constituem a forma específica do modo
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de produção capitalista, mas não o movimento em si (LUXEMBURG,
1985; p. 10).

As crises representam (ou representaram) ainda a condição e a possibilidade
da reconfiguração das relações em que as contradições estruturais se estabelecem.
Ou seja, a forma de reestruturar as relações de produção de capital por um outro
terreno mais fértil para a retomada da acumulação: pela superação de um
paradigma acumulativo depreciado por um novo mais dinâmico e lucrativo30.
No entanto, os economistas da ordem dominante encontraram, por muito
tempo, sustentabilidade material para suas teorias pela própria forma de como o
sistema do capital superava ou contornava os obstáculos contraditoriamente por ele
mesmo criado. Contudo, as condições da própria superação eram as mesmas que
levavam o sistema a uma nova crise. Da mesma forma que uma conjuntura
favorável à acumulação se dava pela preparação de novas formas de relações de
trabalho e de produção, era exatamente a partir do desenvolvimento e
amadurecimento dessas “novas relações” que se dava o desfecho da conjuntura
acumulativa e ascensão de uma nova crise.
Isso acontece pelas próprias limitações dos mecanismos de superação das
crises. Estes, por sua vez, sempre se estruturavam na garantia da manutenção do
sistema acumulativo, prezando sempre pela sua expansão. No momento favorável à
acumulação, a expansão das relações produtivas poderia representar, como foi em
várias ocasiões, até em “ganhos” para a própria classe trabalhadora. Desde
aumento salarial até políticas de proteção ao trabalho foram concessões mais
marcantes desses momentos, como observado no período pós-Segunda Guerra
Mundial que marcou o auge do fordismo/taylorismo e do Welfare State31. Entretanto,
estas concessões representavam ainda, como afirmou Mészáros, “ganhos que
puderam ser assimilados pelo conjunto do sistema, e integrados a ele, e resultaram
em vantagens produtivas para o capital durante seu processo de auto expansão”
(MÉSZÁROS, 2002; p. 95).
30

De fato, é somente a partir da hegemonia do capital, enquanto sistema totalizador, no dado
momento da história humana que, como disse Marx: “datam aqueles ciclos que sempre se
reproduzem, cujas fases consecutivas se estendem por anos e que desembocam sempre numa crise
geral, o qual é o fim de um ciclo e o ponto de partida do outro” (MARX, 1985; p. 201) - citação retirada
da nota de rodapé da página mencionada.
31
Sobre esse assunto ler os sub-itens: Os limites do Taylorismo/Fordismo e do compromisso SocialDemocrático e Eclosão de revoltas do Operário-Massa e a crise do Welfare State in: ANTUNES, Os
sentidos do trabalho: ensaios sobre a negação e afirmação do trabalho, 1999, p. 36-45.
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Foi neste mesmo espírito que a década de 1930, balançado pela crise de
1929, foi o palco das “revoluções Keneysianas”. Efetivado somente a partir de 45, o
novo boom do capital – o paradigma keneysianismo/fordismo – significava a
possibilidade da conquista do desenvolvimento de todos os países e a “superação”
da pobreza e do subdesenvolvimento pela “tecnologia” e pela “ciência”. E assim foi o
capital se expandindo pelo mundo subdesenvolvido, liberando as colônias do
império britânico e desenvolvendo suas indústrias nacionais.
Esta investida do capital aos “países do sul” tinha como sustentáculo a
ideologia do “desenvolvimento do terceiro mundo” e como base material a “revolução
verde”: política de transferência de tecnologia industrial do centro para a periferia.
Investida esta que, por sua vez, teve como real sentido a expansão e intensificação
do capitalismo na agricultura e sua conseqüente (ou total) submissão às grandes
indústrias de insumos agrícolas além da “transferência de tecnologia suja” que, para
Mészáros:
Só removem as práticas produtivas mais odiosas, juntamente com suas
conseqüências altamente poluentes, dos países “capitalistas avançados”,
depositando-as, freqüentemente sob o pretexto de “auxílio ao
desenvolvimento”, na soleira dos países dependentes (MÉSZÁROS,
2004; p. 138)32

Não obstante a determinação taylorista de “aumentar o tamanho do
excedente até que ele se torne tão grande que seja desnecessário discutir sobre o
modo de como deverá ser dividido” orientou a dinâmica expansionista do capital no
período pós-Segunda Guerra. Momento este, que reafirma os Estados Unidos na
hegemonia do mundo capitalista em detrimento dos seus rivais europeus destruídos
pela guerra. Isso significou ainda a intensificação da “abertura” dos impérios
europeus que se inseriram no novo colonialismo: o “neocolonialismo do mercado
mundial”.
O período pós-guerra, sustentado pelo tripé Estado keineysiano – Indústria
Fordista – Produção Taylorista, apresentou a falsa ilusão de que o capitalismo havia
definitivamente superado seus “ciclos de crises”. Contudo, a alta expansão da
produção e o crescimento significativo – “ainda que para 10% da população do
32

Sobre o que representou a “modernização do subdesenvolvimento” pela transferência de
tecnologia suja ler o item “A cura do ‘subdesenvolvimento’ pela ‘modernização’” em Mészáros n’O
poder da ideologia.
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mundo”, como diz Mészáros (2004; p. 121) – e a “vitória das revoluções tecnológicas
e científicas” sobre os problemas sociais de pobreza e escassez se esbarrou na
crise da década de 70, que se mostrou demasiadamente profunda para as soluções
propostas pelo capital33.
O final dos “trinta anos gloriosos” (CHENAIS, 1996; p. 14)34, ou do também
conhecido “período fordista” que se estendeu da Segunda Guerra até meados da
década de 70 teve como desastroso desfeche uma crise de dimensões estruturais.
Os principais elementos dessa crise são, como Antunes (1999) sintetiza:
1 – Decrescimento das taxas de lucro pela elevação do preço da força de trabalho
no período pós-guerra e pelo fortalecimento da classe trabalhadora na década de
60;
2 – Queda das taxas de consumo em decorrência do alto nível de desemprego
(estágio inicial do desemprego estrutural);
3 – Dominação da esfera financeira – setor parasitário, segundo o próprio Keynes –
no processo de expansão e mundialização do capital;
4 – Intensificação do processo de monopolização em escala mundial a partir das
fusões de grandes empresas e, conseqüentemente, maior concentração de capital;
5 – Falência do Estado do bem-estar social pelas constantes crises fiscais e pela
pressão para a transferência dos serviços públicos para empresas privadas;
6 – Privatizações, desregulamentações e flexibilização da produção e do mercado.
Estes elementos acima mencionados se relacionam e compõem, em um só
momento, o conjunto de condições, resultados e respostas da crise que tem como
marco de seu e momento inicial o colapso de Bretton Woods35 em 1971 e a crise do
petróleo em 1973.

33

Abordaremos estas questões de forma mais clara na discussão sobre a reestruturação produtiva.
CHESNAIS, François. A mundialização do capital; tradução Silvana Finzi Foá. – São Paulo:
Xamã, 1996.
35
Para Chesnais, “A derrubada do sistema monetário internacional que havia sido estabelecido ao fim
da Segunda Guerra Mundial está no âmago de toda falta de regulação ulterior. A morte desse
sistema, em 1971, levou, por etapas, não somente ao desaparecimento de qualquer ancoragem
internacional das moedas, como também à transformação do mercado de câmbio em um espaço
onde moedas e ativos financeiros estão indissoluvelmente imbricados” (idem; p. 248). Este
mecanismo que permitiu a “liberação” do dólar para o processo de “financeirização” da economia foi
claramente benéfico para os EUA: “O fim do gold exchange standard, decretado unilateralmente pelos
EUA em agosto de 1971 é o produto dessa condição como um todo. O principal fator interno, de
exclusiva responsabilidade dos EUA, foi a explosão da dívida federal, conjugada a um déficit
crescente na balança de pagamentos. A criação desenfreada de meios monetários para financiar a
emissão de bônus do Tesouro tornou insuperável a manutenção da paridade dólar-ouro” (idem; p.
250).
34
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Suas raízes estão exatamente na não-equivalência lucrativa do alto poder
produtivo

das

indústrias

fordistas/tayloristas.

Isso

porque,

dentre

outros

acontecimentos, durante a década de 1960 as economias da Alemanha e do Japão
passaram por um vertiginoso crescimento que intensificou ainda mais o nível de
concorrência no mercado mundial. Tal acontecimento fez com que houvesse um
aumento extraordinário da capacidade produtiva da economia intercapitalista, ao
mesmo tempo em que forçava uma maior divisão dos lucros entre as empresas
estadunidenses, européias e japonesas. A queda da lucratividade era, ao mesmo
tempo, o resultado da incapacidade de consumo global para o montante produzido e
a condição para que os capitais se transferissem intensamente para a esfera
financeira.
A “financeirização da economia” é, desta forma, o resultado da fuga de
capitais da esfera produtiva, atrofiada pela crise, e também a condição do capital se
expandir de forma mais dinâmica pelo mercado mundial. Uma dinâmica destrutiva
que, para além de ser uma “saída” da crise, representa muito mais um “acúmulo de
contradições destrutivas”, um “barril de pólvora” a ponto de explodir.
Nesta mesma trajetória crítica, as taxas de acumulação de capital também
passaram por uma queda irremediável. Com baixa capacidade de investimento na
esfera produtiva, que já passava por uma profunda diminuição do seu potencial, bem
como o já acentuado desenvolvimento da tecnologia na produção industrial e a
conseqüente diminuição das taxas de emprego houve, num só momento, diminuição
do consumo global e o desemprego em proporções estruturais.
O paradigma fordista/taylorista, depois de três décadas de elevados níveis de
acumulação, vive seu momento crítico. A gravidade de suas contradições revela
fortes evidências de uma crise estrutural. No entanto, o sistema do capital promove
uma série de alterações no sentido de reestruturar a produção para uma retomada
no processo acumulativo.
A “reestruturação produtiva”, como assim é chamada, representa, desta
forma, a construção política, ideológica e produtiva de um novo terreno
lucrativamente mais fértil e tem como principais fenômenos: o neoliberalismo; a
privatização das funções sociais e produtivas do Estado; desregulamentação da
legislação trabalhista e a conseqüente perda de direitos conquistados historicamente
pelos trabalhadores; e o “Toyotismo”, que representa o conjunto de característica
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que visa a intensificação da extração do mais-trabalho pela inserção de novas
técnicas gerenciais na organização do trabalho e pela inserção da lógica tecnocientífica na produção (a flexibilização do trabalho).
O conjunto dessas ações evidencia uma “ofensiva generalizada do capital e
do Estado contra a classe trabalhadora” (ANTUNES, 199; p. 32). A condição desta
investida se dá pela “liberação” de capitais para a esfera financeira, que ganha uma
maior autonomia, e intensifica o movimento de mundialização do próprio capital. O
processo de mundialização, ou “globalização” como ficou conhecido a partir da
década de 1980, que representa uma expansão do capital, vem necessariamente
acompanhado por um profundo processo de liberação e desregulamentação do
trabalho, do comercio e das tecnologias. Uma nova lógica produtiva é montada para
desmontar toda estrutura de regulação do Estado e da economia.
A “liberação” do capital pela finaceirização, a “liberação” do mercado pela
mundialização do capital e a precarização do trabalho pela “flexibilização”, são
formas de desregulamentações nas diferentes dimensões da acumulação. A
desregulamentação é ainda fundamentada por uma inserção tecno-científico na
produção que acentua, de forma desigual e destrutiva, a concentração e a
monopolização da produção basicamente no “tripé do norte”: estabelecido entre os
EUA pelo Nafta; Alemanha pela União Européia; e o Japão pela Ásia. O primeiro na
hegemonia das relações.
A relação desigual e combinada que passou a ser determinada pela nova
dinâmica do mercado mundial, sobretudo quanto à troca de tecnologias, apresentase de forma bem intensa quanto a sua perversidade e seu potencial destrutivo. A
geografia promovida pelo capital, dentro da sua cadeia hierárquica de espaços que
vincula em suas relações desiguais “países de industrialização periférica” e “países
centrais”, tem agravado a condição social dos primeiros. A inserção destes países
na “economia mundo”, na condição de subalterno e altamente dependente dos
países do segundo grupo, se dá necessariamente pela sua incapacidade de manterse na concorrência devido o baixo padrão tecnológico da produção36.

36

A alta centralização da técnica (que já representa a condição de ser e se manter competitivo no
mercado mundializado) nos “países avançados” intensifica o nível de dependência (já elevado) dos
países do “terceiro mundo” que ficam “excluídos” do processo produtivo, ainda que um “excluído”
totalmente necessário. De toda forma, os países de “industrialização intermediária” passaram a
compor a lógica da concorrência mundial numa situação de subordinação e desigualdade.
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A dimensão da crise teve forte impacto em todo o mundo. Além de promover
o fim dos Estados pós-capitalistas do leste europeu

37

chegou a atingir o próprio

EUA. Tal fenômeno se deu na década de 1980 em detrimento do bom desempenho
da economia asiática, liderada pelo Japão. A rápida e forte expansão dos “Tigres
Asiáticos” e do Japão durante esta década, como resultado da nova lógica, “a
produção Toyotista”, só rendeu até a década seguinte. Nos anos 90 estes países
voltaram a experimentar o gosto amargo da crise e passaram a perder
competitividade para a economia americana.
O elevado padrão produtivo da nova lógica “Toyotista” tem mostrado sua
incontrolável dimensão destrutiva até entre os paises de industrialização avançada e
economia forte. Tais acontecimentos têm evidenciado o alto nível das contradições
na medida em que afetam o próprio mercado pela deterioração da competitividade
intercapitalista. Tem sido notória a forma como os EUA, sob pretextos militares do
pentágono, tem imposto uma série de medidas legislativas restringindo a troca de
pacotes tecnológicos com a Europa, em especial com Reino Unido. Como assim
testemunha Mészáros ao falar sobre a “vantagem industrial do sigilo militar”:
Duas questões se destacam a esse respeito.
A primeira sobre a organização de Cocom [Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico] – arquitetada pelo “falcão” do pentágono,
Richad Pearl -, está relacionada com a imposição de severas restrições
de exportação aos países europeus ocidentais, com nítida vantagem para
as empresas norte-americanas.
A segunda foi focalizada mais recentemente, junto com a chamada
Iniciativa de Defesa Estratégica (SDI). Muitos cientistas e especialistas
britânicos em computação protestaram contra o conjunto dessa iniciativa
e a maneira como foi tratada pelo governo. Richard Ennals, do Imperial
College, ex-diretor de pesquisa do projeto Alvey (denominado a partir do
nome do autor de um relatório patrocinado pelo governo), foi o primeiro
cientista do Reino Unido a se demitir em razão do problema
(MÉSZÁROS, 2002; p. 1083)38.

Como complemento a esse conjunto de medidas, que são verdadeiramente
respostas à crise estrutural, está em curso uma tendência à depreciação das
condições de trabalho tanto nos “países periféricos” como nos “países centrais”. Não
37

Como entende Mészáros (2002) os países que compuseram o bloco da União Soviética
compartilharam uma experiência pós-capitalista, um sistema de produção do capital que tinha na
figura do Estado a condição de manutenção da divisão hierárquica do trabalho e a própria produção
de capital.
38
Sobre as formas de reprodução neste contexto de crise ler o item 25, A crise atual em MÉSZÁROS,
Para Além do capital, 2002, p. 1079-1094.
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menos notória é a forma como a jornada legal de trabalho vem crescendo em países
como a Inglaterra e o Japão. Como Ricardo Antunes mostra:
A Inglaterra tem a maior jornada de trabalho dentre os países da União
Européia, e o Japão, [...] vem tentando, por meio de proposta do governo
e dos empresários, aumentá-la ainda mais como receituário para a saída
da crise (ANTUNES, 1999; p. 34).

Tanto nos países de economia “periférica” como nos de “economia avançada”
os efeitos destrutivos da resposta do capital à sua crise estrutural se materializam de
forma diferenciada, mas implacável. Duas dessas formas destrutivas podem ser
facilmente abordadas: a questão da precarização da força humana de trabalho e a
“questão ambiental”.
Da mesma forma totalizadora, incontrolável e expansionista em que o sistema
do capital se reproduz, é sob estes mesmos pressupostos que sua crise estrutural
também se realiza, e as respostas dadas a ela não são menos devastadoras. Isso
ocorre pela própria tendência do sistema em estabelecer, a partir do acentuado grau
da concorrência mundial, a busca ilimitada da extração do lucro e da manutenção do
processo acumulativo que está em crise. Neste sentido, a inserção das novas
tecnologias vem no intuito de aumentar a produtividade do trabalho e a extração da
mais-valia, mas ao mesmo tempo gera desemprego estrutural, crises e degradação
do trabalho humano e da Natureza.
1.2.1 – O real sentido da crise: da superficial queda dos lucros à estrutural
tendência de descenso da mais-valia
Os elementos constitutivos de toda e qualquer crise do capitalismo são, na
sua essência e em linhas gerais, resultados contraditórios de um processo maior de
desvalorização do capital a partir da queda tendencial da capacidade de produção
de mais-valia. O que faz da crise atual uma crise estrutural é o aprofundamento das
contradições do próprio sistema para limites insuperáveis. Ou como Mészáros
chama: “A ativação dos limites absolutos do capital” (MÉSZÁROS, 2002; p. 216).
A tendência irreversível de queda global das taxas de lucro apresentada a
partir do esgotamento da “intervenção fiscal” keynesiana, da produção fordista e da

De “Supérfluos” a Sujeitos Históricos na Contramão do Capital

51

administração taylorista durante a década de 1970 é a evidência histórica deste
processo.
No entanto, a composição do pacote da reestruturação produtiva39 se dá por
elementos novos que resgatam velhas e contraditórias formas de intensificação da
acumulação. Muda-se o padrão acumulativo, fordismo/taylorismo, e mantém o
mesmo modo de produção, o capitalismo (ANTUNES, 1999). Tudo está
fundamentado numa relação contraditória e estrutural.
Isso porque o objetivo do capitalismo é o lucro. Para lucrar é preciso que o
processo de acumulação de capital esteja “saudável”. Se o sistema acumulativo
entra em crise, o lucro diminui. Para que ele volte a crescer, o sistema então tem
que alterar suas relações de produção na busca de um novo ambiente favorável ao
crescimento do lucro. O crescimento do lucro é, desta forma, a evidência de que o
sistema acumulativo está em expansão; assim como a queda do lucro é o resultado
e mesmo a condição da “saturação” de um determinado padrão acumulativo, como
foi o fordismo/taylorismo. Muda-se então o modelo acumulativo e mantêm-se o modo
de produção que gera o lucro, mas que também deprecia os padrões acumulativos.
Como mostrava Marx (1983)40, se o lucro é o resultado da venda de um
produto por um valor maior que o valor necessário à sua produção, para aumentá-lo
é preciso produzir uma mercadoria cada vez mais barata, inclusive pela própria
imposição da concorrência no mercado. A diminuição do seu preço no mercado
somente se dá quando uma maior quantidade de mercadorias for produzida por uma
mesma, ou por uma menor quantidade de trabalho. Contudo, o valor das
mercadorias produzidas por este aumento da produtividade do trabalho e vendidas
no mercado, jamais pode ser reembolsado aos reais produtores, os trabalhadores.
Esta mercadoria a mais (representando e cristalizando um valor adicional) é, desta
forma, apropriada pelo capitalista e a venda dela é sua fonte de lucro. Assim, o lucro
não é somente a venda de mercadorias por um valor maior que o valor de sua
39

O pacote da “reestruturação produtiva” é, assim, marcado pela: “liberalização de capitais”,
financeirização da economia e mundialização do mercado (como defendia a “monetarização” de
Friedaman); desregulamentação do Estado e políticas de privatizações; política “neoliberal”
implementada, sobretudo, por Thatcher (na Inglaterra) e Reagan (nos EUA); nova produção Toyotista;
e, de sobremodo, “flexibilização” do trabalho. São estas as principais formas que desde então tentam
rearticular a retomada do processo acumulativo à padrões apresentados como no período pós-1945.
40
MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política; apresentação de Jacob Gorender;
coordenação e revisão de Paul Singer; tradução de Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. – São Paulo:
Abril Cultural, 1984. v. 3, t. 1.
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produção, mas ainda a venda de mercadorias produzidas por um tempo de trabalho
que não foi pago, a venda da própria mais-valia.
Se o lucro sobe é porque uma maior quantidade de trabalho não pago, de
mais-trabalho, foi apropriado pelo capitalista. E, se a queda do lucro é, como visto
acima, a evidência de que o processo acumulativo está em crise, a própria crise é,
desta forma, o resultado da diminuição da capacidade do capital apropriar-se de
mais-trabalho. Deste forma é que todo processo de retomada de crescimento dos
lucros, e conseqüentemente de superação da crise, tem na intensificação da
exploração do trabalho, na extração do mais-trabalho, ou da mais-valia, seu
fundamento estrutural.
O que faz da atual crise uma crise estrutural é exatamente a incapacidade
insuperável de manter crescente o nível de apropriação da mais-valia e, assim, dos
lucros: o último objetivo do capital. A ativação desses limites estruturais é o resultado
do amadurecimento das próprias contradições do sistema metabólico do capital, cuja
sua tendência é apontada por Marx.
O processo que se inicia com o “fim do fordismo”, a chamada reestruturação
produtiva,

fundamenta-se

em

“mecanismos”,

(como

a

flexibilização

e

desregulamentação do trabalho, os “círculos de qualidade total”, Kanban, dentre
outras formas), que possibilitam uma maior exploração do trabalho em busca da
apropriação da mais-valia, mas o funcionamento destes próprios “mecanismos” gera
como resultado, contraditoriamente, uma tendência de queda das taxas de maisvalia e, conseqüentemente, do lucro.
Marx mostra que, considerando a lógica do capital definida pela fórmula D-MD’ (dinheiro que gera mercadoria e que gera uma quantidade de maior dinheiro) temse que o objetivo intransponível do capital é gerar um valor acima daquele adiantado
na produção, o lucro. Neste sentido é indiferente a mercadoria produzida: se é
remédio para salvar, ou armas para matar, as mercadorias tem de ser consumidas
por um valor maior que o necessário à sua produção.
A composição do valor da mercadoria (abstraindo, por ora, a transferência de
valor do capital fixo, dos meios de produção ou o trabalho morto) é igual ao tempo
de trabalho necessário à sua produção o que, por sua vez, consiste em trabalho
pago e não pago. Para o capital a despesa está somente no trabalho pago, os
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salários: o capital variável. O trabalho não pago se transfigura como valor apropriado
pelo capital, a mais-valia.
O lucro é, desta forma, o resultado da venda daquilo que nada custou ao
capital: a troca por dinheiro do trabalho não pago ou da mais-valia. Como afirma
Marx: “O lucro do capitalista provém de que ele tem algo para vender que não
pagou” (MARX, 1983; p. 34).
Considerando ainda que o valor total adiantado pelo capital, o capital global, é
destinado à aquisição dos meios de trabalho e instrumentos de trabalho (maquinaria
e matéria prima – capital constante) e mais a força de trabalho (capital variável),
deve-se resaltar que é somente na realização do segundo – o trabalho –,
consumindo o primeiro – os meios de produção –, que o valor é criado. O capital
constante apenas transfere parte de seu valor às mercadorias41.
A mais-valia é, desta forma, o valor excedente gerado pelo trabalho não pago.
Já o salário é o valor pago pelo uso do trabalho e corresponde ao capital variável. A
taxa de mais-valia é a relação existente entre a mais-valia (ou o valor excedente
criado pelo trabalho que não foi pago) e o valor pago por ele em forma de salário
(capital variável). Como Marx sintetiza na fórmula: m/v, sendo m a mais-valia e v o
capital variável.
A venda do excedente gerado pelo trabalho, a mais-valia, é o próprio lucro.
Como coloca Marx, a taxa de lucro é estabelecida pela razão existente entre o
trabalho não pago (a mais-valia) e todo valor investido na produção (o capital
global): m/C’ (sendo m a mais-valia e C’ o capital global). A taxa de lucro pode ainda
ser decomposta: m/v+c (v sendo o componente variável e c o componente constante
do capital global)
Em resumo: a taxa de mais-valia é a relação existente entre a mais-valia e o
capital variável: m/v. E a taxa de lucro é a relação existente entre a mais-valia e o
capital global: m/C’ = m/c+v.
Como forma de existência do próprio mercado e da própria concorrência,
cada capital individual busca intensificar a produtividade do trabalho como forma de
baratear o preço das mercadorias e, assim, manter-se competitivo. Como já
assinalado, a intensificação significa aumentar a taxa de mais-valia, ou seja, significa
41

A análise do trabalho como a única mercadoria capaz de gerar valores para a sociedade será
analisada com mais profundidade no segundo capítulo, sobretudo quanto sua centralidade nas
determinações sociais: a centralidade do trabalho.
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que um mesmo dispêndio de força de trabalho e um mesmo valor pago por ele em
forma de salários (capital variável) produza mais mercadorias, mais valores em
menos tempo.
Considerando, hipoteticamente, um crescimento constante de 1/2 da maisvalia, ou seja, um crescimento de 50% da produtividade do trabalho em relação ao
ciclo anterior tem-se, necessariamente, uma proporção cada vez menor de capital
variável em relação ao valor produzido pelo trabalho. Como mostra o Gráfico 142,
quanto mais se aumenta a produtividade do trabalho, a mais-valia, menor será o
capital variável em relação ao capital global. Isso em termos relativos ao resultado
da produção, ao valor total gerado em mercadorias.
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Gráfico 1:
Tendência de aumento da produtividade do trabalho: relação entre mais-valia e capital variável
Fonte: ALFREDO, Anselmo. et al. (2006; p. 27)

A inserção da robótica, da microeletrônica, da eletrônica computacional e do
trabalho flexível, próprio da fábrica toyotista, é a forma pela qual atualmente a
tendência à intensificação da produtividade do trabalho está diretamente ligada à
inserção de novas tecnologias, maquinarias e técnicas de organização do trabalho.
Com o aumento da produtividade do trabalho aumentar-se-á também, e numa
proporção sempre maior, o consumo produtivo de matéria-prima e instrumentos de
trabalho, ou seja, do capital fixo e constante.

42

Dedução hipotética apresentada em: ANSELMO, Alfredo. et al. O futuro do trabalho: Elementos
para a discussão das taxas de mais-valia e de lucro. São Paulo: AGB, Labur/ Programa de pósgraduação em geografia humana, Departamento de Geografia, FFLCH/USP, 2006, 1º edição.
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Deste modo, com o desenvolvimento das forças produtivas, o capital tende a
aumentar seu componente constante sempre em um ritmo maior que o componente
variável (contudo é necessário reafirmar que é um aumento relativo). Ou seja, o
capital variável sofre um decréscimo relativo ao capital constante, que cresce
relativamente mais na composição orgânica do capital global. Esta é, como afirma
Marx (1983), “A lei geral da acumulação capitalista” (idem; p, 187).
A lógica pela qual o desenvolvimento das forças produtivas do sistema do
capital se estabelece é, assim, contraditória pela relação inversa entre produtividade
e valor-de-uso da força de trabalho, o trabalho vivo. Ou seja, na medida em que o
trabalho é a única condição de geração de valores, o desenvolvimento das forças
produtivas ordenadas pelo capital, através do crescente uso e consumo produtivo de
maquinaria, capital fixo, matéria prima, instrumentos de trabalho (trabalho morto do
capital constante), significa que uma quantidade cada vez maior de mercadorias é
produzida com menos trabalho43.
É ainda como Marx destacou nos Grundisse:
A maior produtividade do trabalho se expressa em que o capital necessita
comprar maior trabalho necessário para produzir o mesmo valor e
maiores quantos de valores-de-uso; ou em que menos trabalho
necessário produz o mesmo valor-de-troca, valoriza mais material e cria
uma massa maior de valores-de-uso (MARX p. 22 apud ALFREDO,
Anselmo. et al., 2006; p. 38)

Tem-se que com o desenvolvimento da produção capitalista aumenta-se
também e de forma considerável, ao menos em termos absolutos, os valores-de-uso
na riqueza social, isso pela alta capacidade da produtividade dada ao trabalho vivo.
Contraditoriamente, há ao mesmo tempo um intenso processo de desvalorização
relativa da própria riqueza social. Isso se deve pelo fato de que há um aumento
ainda maior de trabalho objetivado, trabalho morto do capital constante, na produção
da mesma riqueza social. Logicamente que o limite dessa contradição está no
43

A produtividade do trabalho, o uso do trabalho vivo, só pode ser elevada mediante a inserção ainda
maior de maquinaria, capital fixo, matéria prima, etc: do capital constante ou o trabalho morto. Com o
aumento da produção pode ocorrer que o trabalho vivo aumente em termos absolutos, aumento
absoluto do capital variável (como por exemplo, aumento do número de empregados e,
conseqüentemente, da massa de salários e assalariados), contudo o aumento de trabalho morto será
ainda maior (investimento em meios de produção, capital constante, a serem consumidos por essa
crescente força de trabalho). Neste sentido, o crescimento do trabalho vivo é sempre menor, pelo
menos em forma de tendência, que o crescimento do trabalho morto. Assim, o decréscimo de
trabalho vivo é somente relativo, em relação aos meios de produção: trabalho morto do capital
constante.
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aumento da capacidade destrutiva engendrada pelo próprio capital. A tendência da
produção passa ser a destruição: quanto maior a destruição maior será a
necessidade de reposição, e assim de produção, da mercadoria destruída. Desta
forma, o sistema do capital é, ao mesmo tempo, uma produção que consome meios
de produção e um consumo destrutivo da própria produção. Como completa
Mészáros:
Como resultado da absurda reversão dos avanços produtivos em favor
dos produtos de “consumo” rápido e da destrutiva dissipação de recursos,
o “capitalismo avançado” impõe à humanidade o mais perverso tipo de
existência que produz para o consumo imediato (hand to mouth
economy): absolutamente injustificada com base nas limitações das
forças produtivas e nas potencialidades da humanidade acumuladas no
curso da história (MÉSZÁROS, 2002; p. 642).

A produção da destruição é assim a expressão da diminuição tendencial da
vida útil das mercadorias e, conseqüentemente, de seu valor-de-uso. Na medida em
que o aprimoramento da técnica, sob domínio do capital, aumenta a produção do
trabalho, aumenta também, cada vez mais, a produção do supérfluo. Como Ricardo
Antunes (1999) observa, “não falamos aqui somente dos fast foods (da qual o Mc
Donalds é exemplar)”, mas de sua extensão, enquanto tendência, a todos os ramos
da produção toyotizada pela qual, ainda, “poderíamos lembrar do tempo médio de
vida útil estimada para os automóveis modernos e mundiais, cuja durabilidade é
cada vez mais reduzida”: é a lógica que a nova gerência administrativa da produção
flexível chama de “qualidade total”, pois “como o capital tem uma tendência
expansionista intrínseca ao seu sistema produtivo, a qualidade total deve tornar-se
inteiramente compatível com a lógica da produção destrutiva” (idem; p. 50-51)44.
Assim, uma maior quantidade de produtos, na sua forma-mercadoria,
resultante do desenvolvimento da produtividade do trabalho pelo capital, como é o
caso

da lógica

toyotista/flexível

ou

da “qualidade

total”, não representa

necessariamente um aumento de valores da riqueza social total. Ao contrário,
quanto maior a produtividade menor será o valor relativo à riqueza social45.
44

A lógica da “qualidade total” é ainda um dos principais “mecanismos” de intensificação da extração
da massa do mais-trabalho pelo capital como forma de superação da crise estrutural.
45
Como veremos adiante, a tendência de diminuição dos valores-de-uso não está somente restrita à
produção de mercadorias para o consumo individual. Impera também na produção de maquinaria,
instrumentos de trabalho e capital fixo que, assim, também expressa a própria forma direta de
desvalorização do capital.
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Ao mesmo tempo em que o trabalho humano (e sua condição natural de
geração de valores) é o fundamento de existência do capital, contraditoriamente, o
próprio capital é o mais poderoso instrumento da história humana de desrealização
do trabalho e destruição de seus produtos46.
O crescimento do capital global está diretamente ligado ao processo de
diminuição do seu componente variável (aquele que determina o quantum de
trabalho) em relação ao seu componente constante (aquele que determina o valor
empregado em meios de produção). Isso significa que mantendo a mesma força de
trabalho existente o capital consegue produzir mais mercadorias. Ou ainda,
mantendo a mesma taxa de mais-valia (ou até aumentando-a), o capital constante (e
o próprio capital global) aumenta numa proporção ainda maior que o aumento do
capital variável, isso em termos de tendência.
O decréscimo relativo do capital variável, em relação ao capital constante,
significa que uma menor quantidade de trabalho, tanto sua parte paga como a não
paga, é usada na produção e isso resulta na própria queda da taxa de mais-valia e
ainda na queda da taxa de lucro. Se a taxa de lucro, como já visto, é definida pela
razão entre a mais-valia e o capital global investido (m/C’), tem-se que quanto maior
for o crescimento do capital global em relação da mais-valia, menor será a taxa de
lucro.
A tendência de queda das taxas de lucro está relacionada ao crescimento
relativo do capital constante em relação ao variável. Mantendo a mesma taxa de
mais-valia = 100 (mantendo a mesma quantidade de capital variável em relação a
mais-valia produzida por ela), para usar o exemplo de Marx, o aumento do capital
constante significa a diminuição da taxa de lucro. Como mostra o Gráfico 2.
Num raciocínio inverso, o aumento do lucro depende do aumento absoluto da
mais-valia. Contudo, para que a mais-valia cresça, em termos absolutos, o capital
precisa intensificar a produtividade do trabalho e isso só se faz através de um maior
investimento em capital constante (trabalho morto que não gera valor). Isso significa
diminuir relativamente o capital variável e a própria mais-valia (trabalho vivo que
46

Desde o momento histórico em que o capital tornou-se força hegemônica social, seu processo de
expansão, valorização e reprodução sempre estiveram fundamentados na intensificação da
subsunção do trabalho. Da subsunção formal à subsunção real a dominação do trabalho pelo capital
é a condição intransponível da própria existência do capital. Neste sentido, a ampliação do seu
domínio está na forma de desrealização daquilo que é sua condição existencial, o trabalho. O
processo da desrealização do trabalho é, desta forma, a dimensão da tendência contraditória do
capital que assume na atualidade da crise limites estruturais.
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gera valor). Significa ainda diminuir relativamente trabalho vivo na produção e,
assim, desvalorizar o próprio capital pela diminuição dos valores-de-uso do capital
constante investido e da riqueza social produzida.
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Gráfico 2:
Tendência de queda da taxa de lucro com a evolução do capital constante para uma mais-valia =
47
100
Organização: MENEZES, S. O. 2007.
Fonte: Marx, O capital, 1983, v. 3, t. 1 - pesquisa bibliográfica.

Os “instrumentos” e os “mecanismos” que tentam intensificar a extração da
mais-valia e aumentar as taxas de lucro são essencialmente: elevação do grau de
exploração

do

trabalho

(flexibilização

e

desregulamentação

do

trabalho);

barateamento dos elementos do capital constante pelo comércio exterior e pelo
aumento do capital por ações (mundialização e financeirização do mercado); e a
superpopulação relativa (o desemprego estrutural). Sendo esta última o objeto de
análise do terceiro e quarto capítulo como especificidade do processo de
desrealização do trabalho, o próprio (des)trabalho.
A diminuição do trabalho vivo é o resultado e a condição do desenvolvimento
das forças produtivas do capital. Na medida em que ele diminui em relação ao
trabalho objetivado (instrumentos de trabalho, matéria prima, maquinaria, etc.,
capital constante) diminui também sua parte não paga (a mais-valia) em relação ao
capital global. Assim sendo, a taxa de lucro tende a cair. Ou seja, da mesma forma
que o capital se valoriza pelo aumento da produtividade do trabalho, pela elevação
47

Valores hipotéticos extraídos do exemplo de Marx (1983; p. 163, v.3, t. 1.) para uma mesma taxa
de mais-valia (um mesmo capital variável em relação a sua capacidade de produção) e um crescente
aumento de capital constante com valores também hipotéticos.
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da extração de mais-valia e pelo aumento absoluto dos lucros (possibilitado pela
inserção crescente de meios de produção, trabalho morto) a sua desvalorização se
dá exatamente pela queda relativa das taxas de lucro e de mais-valia a partir da
diminuição do componente variável em relação ao constante, ou ainda, pela
diminuição relativa do trabalho vivo em relação ao trabalho morto.
O avanço das forças produtivas do capital é, ao mesmo tempo, um processo
de valorização e desvalorização. A desvalorização é a própria condição da
valorização do capital, e vice-versa.
Historicamente, a adoção de um novo padrão acumulativo, como o toyotismo
é e o fordismo foi, representa uma tentativa de crescimento das taxas de lucro, o
último e o real objetivo dos capitais individuais, por um processo contraditório de
desvalorização do capital social total.
O desenvolvimento das forças produtivas do sistema do capital está
diretamente ligado à tendência decrescente das taxas de mais-valia e de lucro. Ao
contrário dos ideólogos apologistas da ordem dominante que insistem em mostrar a
lógica do capital como “expressão da natureza humana”, “a necessária condição da
liberdade do homem”, a simples dedução lógica apresentada por Marx, cujo exposto
acima é apenas alguns dos princípios apresentados pela sua teoria, mostra como
que, na sua essência contraditória, o capital acaba sendo seu próprio limite,
exatamente porque é também uma força contrária ao livre desenvolvimento do
trabalho humano.
A questão está na “ingenuidade intencional” dos economistas apologéticos
que, desde Adam Smith, insistem em não estabelecer ou não reconhecer o caráter
contraditório da reprodução e, especificamente, a diferença entre mais-valia e o
lucro, bem como o entendimento da composição orgânica do capital global.
O lucro é, desde sempre, a forma transmutada da própria mais-valia. A
tendência de queda das taxas de lucro é a própria tendência de decréscimo da maisvalia. Como afirma Marx: “Mais-valia e taxa de mais-valia são, em termos relativos, o
invisível e o essencial a ser pesquisado, enquanto a taxa de lucro é, portanto, a
forma da mais-valia como lucro se mostram na superfície dos fenômenos” (1983; p.
34)48.
48

Marx ainda completa: “No que tange ao capitalista individual, está claro que a única coisa que
interessa é a relação entre a mais-valia, ou o excedente do valor pelo qual ele vende suas
mercadorias, e o capital global adiantado para a produção da mercadoria; a relação determinada e a
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A tendência de queda da mais-valia, da taxa de mais-valia e, assim, do lucro
se expressa somente de forma relativa em relação ao contínuo aumento do capital
constante, do trabalho objetivado. A tendência expressa a forma que o
desenvolvimento das forças produtivas se fundamenta necessariamente pelo
constante aumento da apropriação do mais-trabalho, da mais-valia, a partir de um
aumento sempre maior da parte constante do capital global. Desta forma, um
mesmo número de trabalhadores pode significar, em termos absolutos, um aumento
de mais-trabalho.
O que possibilita o aumento da produtividade do trabalho não é,
necessariamente, o aumento do número de trabalhadores, mas sim a capacidade
que a mesma, ou uma menor, quantidade de trabalhadores consuma cada vez mais
meios de produção (matéria prima, maquinaria, instrumentos de trabalho) e gere,
com isso, uma quantidade sempre crescente de produtos para o mercado. Ou seja,
gere mais-trabalho, mais mais-valia cristalizada nas mercadorias.
Mesmo que o aumento da produtividade do trabalho represente um aumento
do capital global e que o aumento deste possa significar um aumento absoluto de
trabalho vivo (ou até no crescimento do número de trabalhadores postos na
produção), seu aumento é relativamente inferior ao aumento do trabalho objetivado,
ao aumento do capital constante. Tem-se que, proporcionalmente, se o crescimento
do trabalho vivo é sempre menor que o crescimento do trabalho objetivado há, desta
forma, um decréscimo do primeiro em relação ao segundo na composição do capital
global.
Ainda que existam formas de desvalorização do capital frente a manutenção
do valor do componente variável, o que significaria um relativo aumento da maisvalia em relação ao capital constante e um conseqüente aumento na massa de
lucro, o próprio desenvolvimento do comercio mundial e da competitividade
intercapitalista promove, ainda que a longo prazo, uma tendência de queda da maisvalia.
A tendência de queda progressiva do trabalho vivo, tanto da sua parte paga
(capital variável) como a sua parte não paga (mais-valia) e, por conseqüência, do
lucro, como já visto, não se dá em termos absolutos, mas relativo ao capital
conexão intrínseca desse excedente com os componentes específicos do capital não só não lhe
interessam, mas é de seu interesse tornar nebulosa essa relação determinada e essa conexão
intrínseca”. (MARX, 1983; p. 34, v. 3, t. 1.)
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constante e, também, ao capital global. Nas palavras de Marx: ”O lucro é, porém,
apenas a mais-valia calculada sobre o capital social e a massa de lucro, sua
grandeza absoluta, é, portanto, se considerado socialmente, igual a grandeza
absoluta da mais-valia” (MARX, 1983; p. 167)49.
Como ainda coloca Marx:
O número de trabalhadores empregados pelo capital, portanto a massa
absoluta de trabalho posta em movimento por ele, portanto a massa
absoluta de mais-trabalho absorvida por ele, portanto a massa de maisvalia produzida por ele, portanto a massa absoluta de lucro produzida por
ele pode, por conseguinte, crescer e crescer progressivamente, apesar da
progressiva queda da taxa de lucro. Isso não apenas pode ser o caso.
Tem de ser o caso – descontadas oscilações transitórias – na base da
produção capitalista (idem; p. 167).

O sistema do capital é, em sua essência, um sistema acumulativo sempre em
expansão. Suas determinações se fundamentam necessariamente no aumento da
capacidade de produção do trabalho social e do consumo produtivo dos meios de
produção indispensáveis à realização do valor.
A crescente massa de valor-de-uso produzida é o resultado, tanto do trabalho
vivo como dos meios de produção consumidos por este trabalho. O valor adicional
produzido pelo trabalho não pago, pela mais-valia, é a condição de existência da
acumulação e do próprio capital. O aumento crescente da massa de mais-valia, logo
a acumulação e a expansão do capital, é ainda condicionada pelo crescente
consumo dos meios de produção, pela elevação proporcional do capital constante,
ainda que para um mesmo valor absoluto de capital variável.
Como mostra Marx, o capital variável é a parte do capital global destinado à
exploração do trabalho. No entanto, seu aumento, por um investimento ainda maior
de capital na ampliação da produção, não significa um aumento no número de
trabalhadores explorado por ele, mas sim que uma maior quantidade de trabalho é
explorada. Ou seja, significa a possibilidade de uma mesma quantidade de
trabalhadores produzir mais sem necessariamente receber mais por isso. E que até,
a depender da eficiência produtiva dos incrementos tecnológicos da produção, um
49

Com o aumento da produtividade do trabalho tem-se o aumento absoluto da mais-valia e, assim, o
aumento absoluto do lucro. Contudo, o aumento da produtividade do trabalho só se dá com o
aumento ainda maior do capital constante e, conseqüentemente, também do global, logo o aumento
absoluto da mais-valia e do lucro é relativamente sempre menor em relação ao aumento absoluto do
capital constante e do global.
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número ainda menor de trabalhadores possa produzir mais do que a quantidade
anterior.
Assim, para o consumo dos meios de produção, que está em constante
crescimento, implica necessariamente, e logicamente, uma população trabalhadora
também crescente que se ocupará, não somente com o capital constante pronto
para serem consumidos, mas também para o consumo do excedente de meios de
produção a ser criado. Logo, para o capital é fundamental existir constantemente
uma massa de trabalhadores sempre maior do que o necessário para o consumo
dos meios de produção existentes, sempre acima do que o capital necessita em sua
produção. Uma massa de reserva de trabalhadores, supérfluos para as forças
produtivas do capital, uma superpopulação relativa.
Por outro lado, se um mesmo número de trabalhadores desenvolve cada vez
mais trabalho pelo aumento de sua produtividade, significa que a força de trabalho é
sempre crescente em relação a capacidade do capital explorá-la. Assim, também por
essa forma, uma massa crescente de trabalhadores adicional é produzida em
relação às necessidades reais do capital. Gera-se então uma massa crescente de
“supérfluos”. Se o capital não valoriza, pela diminuição de extração de mais-valia e
do lucro, ele não se expande. A não valorização do capital significa uma diminuição
dos investimentos que paralisa a expansão e, conseqüentemente, provoca uma
diminuição dos postos de trabalho. Aumenta-se com isso o desemprego. O
desemprego estrutural, da era da crise crônica, é desta forma, abstraído oscilações
conjunturais,

a

maturação

dessa

contradição

estabelecida

na

relação:

desenvolvimento dos meios de produção – aumento do capital constante –
diminuição da mais-valia – diminuição do lucro – desvalorização do capital –
diminuição de investimentos – excesso de trabalho – desemprego estrutural.
A existência da superpopulação de trabalhadores, dos “supérfluos”, se dá
pela relação entre o próprio aumento absoluto da população miserável que nada tem
a oferecer ao mercado além de sua força-de-trabalho (seja pelos métodos de
desintegração do campesinato, atração por uma elevação temporária de salários e
até incentivos aos casamentos) e pela própria intensificação da extração de maisvalia (com a inserção de maquinaria e com formas de gerenciamento da organização
do trabalho na produção que dispensa trabalhadores) que assim, torna disponível
uma massa crescente de trabalhadores. Neste sentido, o excedente de capital
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encontra sempre um excedente de trabalho a disposição, uma massa reserva de
trabalhadores a ser explorada (MARX, 1983).
O aumento dos meios de produção (a inserção crescente do capital
constante) e o aumento do trabalho apropriado ou a ser apropriado (capital variável)
é resultado do progresso do próprio sistema do capital que, assim sendo, tende a
extrair um valor cada vez maior de mais-valia e, conseqüentemente, aumentar, em
termos absolutos, o lucro. Produz, contraditoriamente, um aumento do trabalho vivo
(capital variável), da mais-valia e do lucro, por um aumento ainda maior do capital
constante, ou seja, produz um aumento absoluto da mais-valia e do lucro ao mesmo
tempo em que produz uma taxa decrescente de mais-valia e de lucro.
Contraditoriamente, da mesma forma que o capital individual tende a diminuir
seu componente variável, em relação ao constante e ao global, gerando, assim, um
decrescimento absoluto da mais valia e do lucro, ao mesmo tempo, o
desenvolvimento das forças produtivas do sistema (aumento da massa de trabalho e
dos meios de produção) gera, para o capital social total, um crescimento absoluto da
mais-valia e do lucro.
Se o desenvolvimento das forças do trabalho representa, como já exposto,
uma tendência de diminuição de trabalho vivo, assim, da mais-valia e do lucro,
devido ao crescimento relativo do capital constante, o capital global investido teria
que

necessariamente

aumentar

em termos

absolutos

e numa

proporção

inimaginável para manter ou mesmo aumentar os valores da mais-valia e do lucro.
Ou ainda, para que o lucro aumente seria necessário um aumento da maisvalia. Como o capital tende a diminuir relativamente a mais-valia (capital-variável)
em relação aos meios de produção (capital constante), o aumento absoluto da maisvalia e do lucro depende do aumento absoluto do valor de todo capital global
investido em proporção superior ao da queda relativa do capital variável, da maisvalia e do lucro.
Com o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social torna-se,
então, necessário uma massa cada vez maior de capital para absorver essa massa
crescente de trabalho, uma mais-valia em potencial. O trabalho adicional só é
adicional porque sua massa cresce numa proporção maior que o desenvolvimento
das forças produtivas do sistema acumulativo. Seu crescimento se dá, não por uma
diminuição da capacidade produtiva do capital, mas propriamente pelo seu
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crescimento, ou seja, da crescente capacidade do capital diminuir trabalho vivo, em
detrimento da elevação relativa do trabalho morto (do capital constante), e absorver,
relativamente, cada vez menos a massa de trabalho que, assim, torna-se crescente
(idem; p. 170).
Dentro de suas próprias relações contraditórias e dos imperativos do
mercado, o sistema do capital tem, como mostra Marx, na tendência de queda das
taxas de mais-valia e de lucro a condição de realização do próprio processo
acumulativo e, contraditoriamente, do próprio crescimento da massa de mais valia e
de lucro. Acumula-se, ao mesmo tempo, mais mais-valia e mais lucro, menos maisvalia e menos lucro.
1.3 – As contratendências da reestruturação produtiva: uma saída não menos
destrutiva
O processo de acumulação de capital é, também, um processo de
acumulação de suas contradições. Assim como o sistema do capital tem como
marco inicial um dado momento da história humana50 é exatamente pelo acúmulo de
suas contradições, sobretudo no acirramento da luta de classes, que se pode
conceber seus limites históricos. A indefinição desses limites está, dialeticamente, na
existência de tendências que tenham o objetivo de retardar, amenizar ou mesmo
tornar sustentáveis os efeitos da tendência estrutural de queda da mais-valia, do
lucro e da própria desvalorização do capital.
Quando Kropotkin escreveu A necessidade da Revolução na segunda metade
do séc XIX, como assinalado no início do capítulo, acreditava ele que este momento
de saturação havia chegado. No entanto, mais de cem anos depois, o capital
continua se reproduzindo e implementando, nesse início de século XXI, sua lógica
de dominação mundial nos moldes do capitalismo avançado, ainda que amargando
o saldo desastroso de uma crise estrutural.
A manutenção da “sustentabilidade” da reprodução, e, por isso também, a
“manutenção de suas contradições” se dá, desta forma, pelas alterações nas

50

Assim como Mészáros (2002), consideramos o capital como um fenômeno que antecede ao próprio
capitalismo, podendo até sucedê-lo. O capital mercantil do séc. XV e XVI e os estados póscapitalistas da União Soviética foram, por exemplo, suas formas históricas não capitalistas.
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relações de produção do próprio capital, uma reestruturação produtiva51. Essas
alterações se estabelecem, no entanto, como uma reconfiguração das relações
reprodutivas inerentes ao sistema acumulativo e por ele assimiláveis. Por isso, não
representam uma mudança de sistema metabólico, não significa uma revolução. São
alterações no sistema e não do sistema.
Se as contradições são o fundamento existencial do capital (como a
insuperável relação capital-trabalho) é no próprio acúmulo delas mesmas, até limites
críticos, que se faz necessária a reestruturação, para a não ativação dos seus limites
históricos. São mudanças superficiais que nada atinge sua natureza contraditória,
mas que, por isso mesmo, também tem limites.
A reestruturação é a expressão da dinâmica totalizadora e incontrolável do
capital no desenvolvimento de suas forças produtivas que a cada momento de crise
se refaz, mas sempre no sentido de aprofundar seus antagonismos.
Como apresentado anteriormente, o desenvolvimento das forças produtivas é
o pressuposto para a queda geral das taxas de lucro e de sua própria
desvalorização devido a tendência de diminuição da mais-valia. Isso significa que
uma maior quantidade de capital tende a ser produzido com menos trabalho, logo se
dá um excesso de capital.
O excesso de capital gera a desvalorização que se concretiza com a redução
da capacidade dos investimentos. Contudo, uma grande quantidade de capital
disponível no mercado pode também representar uma maior facilidade no acesso a
novos investimentos fazendo com que seja aumentada a capacidade produtiva e,
conseqüentemente, o seu potencial reprodutivo.
Ao mesmo tempo em que o capital restringe e diminui sua da capacidade de
investimentos ele consegue ampliar sua capacidade reprodutiva. O que possibilita
esta contradição é o aumento da exploração do trabalho, da extração da mais-valia.
Contudo o aumento da produtividade do trabalho tem como significado a diminuição
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Sobre o conceito de reestruturação, observa criticamente Edward W. Soja (1993): “Esses
processos da reestruturação social continuam a ser enterrados sob esquemas evolucionistas
idealizados em que a mudança simplesmente parece acontecer, ou surge para pontuar alguma
marcha inelutável para o progresso. Esse idealismo evolucionista (outra forma de historicismo)
disfarça o arraigamento da reestruturação na crise e no conflito competitivo entre o novo e o velho,
entre a ordem herdada e uma ordem projetada. (SOJA, Edward W. Geografias pós-modernas: a
reafirmação do espaço na teoria social; tradução [da 2ª ed. Inglesa], Vera Ribeiro – Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed., 1993, p. 193-4).
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de trabalho ocupado, da massa assalariada e dos próprios salários. Significa ainda
uma diminuição da capacidade de absorção das mercadorias, do consumo.
À medida que a produção aumenta, o consumo diminui. O ciclo do capital,
então, encontra dificuldades de se reproduzir. Neste sentido, a produção tende a
paralisar, o sistema entra em colapso e o capital se desvaloriza. Eis que há uma
crise de superprodução. Assim, o processo de expansão do capital, com o aumento
da mais-valia e do lucro, é sempre um contínuo processo rumo à depressão
efetivada pela diminuição da mais-valia e do lucro. Da mesma forma, a valorização
sempre incide em uma desvalorização.
A crise estrutural da nossa atualidade e a reestruturação produtiva que se
segue a ela tem como fundamento o acúmulo para limites insuperáveis (do ponto de
vista do capital) das contradições. Condição essa produzida a partir do processo de
intensa expansão do capital observada nos trinta anos que se seguiram depois da
Segunda Guerra Mundial. Por isso, a emergência da crise atual se dá na própria
emergência de crise deste período, da crise do fordismo.
O período de grande expansão do capitalismo, observado no pós-1945 e que
se estendeu até a década de 1970, foi, como apontado, marcado pelo padrão de
produção denominado fordismo/taylorismo. Como Antunes (1999) observa, esse
período caracterizava-se pela produção em massa de mercadorias homogeneizadas
(pouco diversificadas) e por uma grande massa de operários organizados numa
estrutura extremamente hierarquizada. Além disso, havia uma intensa concentração
da produção e de grandes plantas industriais: basicamente todos os componentes
da mercadoria eram produzidos na própria indústria, como notoriamente foi a
produção automobilística. O ritmo de trabalho era intenso como forma de combate
ao “desperdício” de tempo e matéria-prima.
Como assevera Taylor nos seus “Princípios de Administração Científica”:
Vimos e sentimos o desperdício das coisas materiais; entretanto as ações
desastradas, ineficientes e mal orientada dos homens não deixam indícios
visíveis e palpáveis. E por isso, ainda que o prejuízo diário, daí resultante,
seja maior que o decorrente do desgaste das coisas materiais, este último
nos abala profundamente [...] (TAYLOR, 1966; p. 24).

A pesar da “preocupação virtuosa” de Taylor, quanto a preservação da
“produção nacional” para o “bem do patrão e do trabalhador”, seus princípios de
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administração tinham outro pano de fundo menos humano52. O aumento da
produtividade do trabalho, da extração da mais-valia, era, sobretudo, seu real
sentido e isso foi feito por uma intensa divisão e especialização do trabalho. O
processo de fragmentação, na medida em que cristalizava as relações hierárquicas
dentro da fábrica distanciando e “dissolvendo” o patrão nos seu intermediários (pela
grande quantidade de gerentes, capatazes, fiscais de produção, etc.), reduzia o
trabalho à ações mecânicas, fragmentadas, repetitivas, mais rápidas e mais
eficientes. A mais-valia era então intensificada tanto pelo aumenta das horas de
trabalho, sua dimensão absoluta, quanto pela elevação da produtividade dada a
forma de organização e aos incrementos da maquinaria, sua dimensão relativa. “A
subsunção real do trabalho ao capital, propriamente da fase da maquinaria, estava
consolidada” (ANTUNES, 1999; p. 37).
Como mostra Antunes:
Uma linha rígida de produção articulava os diferentes trabalhos, tecendo
vínculos entre ações individuais das quais a esteira fazia as interligações,
dando o ritmo e o tempo necessários para a realização das tarefas. Esse
processo produtivo caracterizou-se, portanto, pela mescla da produção
em série fordista com o cronômetro taylorista, além da vigência de uma
separação nítida entre elaboração e execução. Para o capital, tratava-se
de apropriar-se do savoir-faire do trabalho, suprimindo a dimensão
intelectual do trabalho operário, que era transferida para as esferas da
gerência científica. A atividade de trabalho reduzia-se a uma ação
mecânica e repetitiva (ANTUNES, 1999; p. 37)

52

Chega a ser grotesca a “ingenuidade intencional” de Taylor pela sua forma cínica com que “culpa o
operariado” pela sua “dificuldade em cooperar com o patrão”, pela “prosperidade” de ambos: “Estes
princípios mostram-se tão evidentes que muitas pessoas julgam infantilidade desenvolve-los.
Voltemos, todavia, aos fatos com que se apresentam neste país [EUA] e na Inglaterra. Os ingleses e
americanos são os povos mais amigos dos esportes. Sempre que um americano joga basquetebol ou
um inglês joga cricket, pode dizer-se que eles se esforçam, por todos os meios, para assegurar a
vitória à sua equipe. Fazem tudo ao seu alcance para conseguir o maior número possível de pontos.
O sentido de grupo é tão forte que, se algum homem deixa de dar tudo de que é capaz no jogo, é
considerado traidor e tratado com desprezo pelos companheiros. Contudo, o trabalhador vem ao
serviço, no dia seguinte, e em vez de empregar todo seu esforço para produzir a maior soma possível
de trabalho, quase sempre procura fazer menos do que pode realmente – e produz muito menos do
que é capaz; na maior parte dos casos, não mais do que um terço ou metade de um dia de trabalho,
eficientemente preenchido. E, de fato, se ele se interessasse por produzir maior quantidade, seria
perseguido por seus companheiros de oficina, com mais veemência, do que se tivesse revelando um
traidor no jogo. Trabalhar menos, isto é, trabalhar deliberadamente devagar, de modo a evitar a
realização de toda a tarefa diária, fazer cera, soldering, como se diz neste país, handing it out, como
se chama na Inglaterra, can caen como é designado na Escócia. É o que está generalizado nas
indústrias e, principalmente, em grande escala, nas empresas de construção. O autor [Taylor]
assevera, sem medo de contestação, que isto constitui o maior perigo que aflige, atualmente, a classe
trabalhadora da Inglaterra e dos Estados Unidos.” (TAYLOR, 1966; p. 30-31).
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A lógica fordista/taylorista de intensificação da produtividade e combate ao
desperdício teve origem na indústria de automóvel dos EUA, mas se expandiu
rapidamente tanto para os outros países capitalistas e pós-capitalistas53 quanto para
outros setores da produção e até mesmo para o setor de serviços54.
A “administração científica taylorista” de organização do trabalho e a “esteira”
fordista se fundiam na intensificação da extração da mais-valia. Como já vimos,
formas “estruturalmente comprometidas”, pela própria lógica contraditória do capital,
que começou a dar fortes sinais de saturação no início da década de 70 (idem; p.
38).
Juntamente com as políticas Keynesianas de regulação da economia pelo
Estado, que já vinham sendo implementadas desde a década de 1930, o período
pós-45, que assim era fundamentado no tripé fordismo – taylorismo –
keynesianismo, foi marcado por um alto nível da produtividade que, juntamente ao
papel do Estado (que, assim, posicionava-se como o “mediador neutro” da relação
capital-trabalho) refletiu no imaginário ideológico e foi a dimensão material que
fundamentou a formulação das teses do “fim da escassez”, do “fim da luta de
classes” e do “fim das contradições do capital” durante a vigência do referido
paradigma produtivo (MÉSZÁROS, 2004; p. 121)
A alta produtividade das indústrias aliava-se com o “compromisso” das
políticas do Estado do Bem-estar social. Isso se expressou objetivamente em
ganhos para a classe trabalhadora como seguridade social e garantias salariais. O
pano de fundo dessa aparente harmonia da relação capital-trabalho, bem como a
lógica do Welfare State (ainda que restrito aos países de industrialização avançada),
estava marcado tanto pela cooptação dos partidos políticos da classe trabalhadora e
dos sindicatos, que passaram por um profundo processo de institucionalização e
burocratização, como pela extrema exploração do trabalho realizado nos países de

53

Referimos aqui aos países da então União Soviética que, apesar de não poderem ser
caracterizados como capitalistas, mantinham a exploração do trabalho e a produção de capital a partir
da centralização do Estado (MÉSZÁROS, 2002)
54
Como observa Thomaz Jr. “é a partir dos anos de 1980 que no Brasil se manifestaram os primeiros
impulsos do processo de reestruturação produtiva, mas é no princípio da década seguinte que
atingiram nova amplitude e profundidade, momento e que as inovações técnicas e organizacionais
assumem um caráter mais sistêmico em todo o circuito produtivo dos diversos setores econômicos.
No entanto, guardaram traços de semelhança em relação à busca da competitividade do capital e à
adoção de novos padrões organizacionais e tecnológicos compatíveis” (THOMAZ Jr., A
reestruturação produtiva do capital no campo, no século XXI, e os desafios para o trabalho. Revista
Pegada Eletrônica, v. 3, n. 1 e 2, novembro de 2004, p. 18).
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industrialização periférica que, assim, ficaram excluídos dos “compromissos” do
assim chamado “Estado-providência”.
A intensificação do processo de extração da mais-valia e dos “superlucros”
tinha como principal fundamento um vertiginoso crescimento e massificação da
classe trabalhadora. A crescente disponibilidade de força-de-trabalho, do operariado,
era a condição para o constante aumento do mais-trabalho. O acentuado
desenvolvimento da maquinaria e dos meios de produção em busca da mais-valia
fazia com que aumentasse ainda mais o crescimento da massa reserva de
trabalhadores. O limite dessa contradição, além do conseqüente processo de
desvalorização do capital imbricado nele, teve como repercussão o que Antunes
chama de “A eclosão das revoltas do operário massa e a crise do Welfare State”
(ANTUNES, 1999; p. 40).
A necessidade galopante dos métodos fordista/taylorista em extrair os lucros
e produzir mais-valia fez com que houvesse um profundo processo de
desqualificação do trabalho pelo caráter homogêneo, mecânico e repetitivo. A perda
do “sentido do trabalho”, como condição do aumento de sua exploração aliado ao
“operário massa”55 (idem; p. 40), fez com que, já nos anos 60, ressurgisse uma nova
identidade da classe trabalhadora que, diferente da “primeira geração”, do
operariado cooptado pelo Estado-providência, passou a questionar os métodos da
organização taylorista na produção (idem; p. 41-42).
Já no final dos anos 1960 o movimento operário ganha demasiada força
contra a estrutura fortemente hierarquizada e despótica da indústria fordista. Aliado a
isso, o Estado keynesiano também passa a apresentar sinais de esgotamento. “De
modo mais geral, o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais evidente a
incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as contradições inerentes
ao capitalismo.” (HARVEY, 1989; p. 135)56
Afundado em dívidas fiscais, o Welfare State não conseguia sustentar mais
suas políticas de proteção ao trabalho (contra as constantes e cada vez mais
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O “operário massa” era assim o resultado do processo de crescimento e massificação da classe
trabalhadora. Significava o grande potencial produtivo do trabalho explorado pelas indústrias fordistas
(ANTUNES, 1999).
56
HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre a origem da mudança cultural.
Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves, 2° ed. São Paulo: Edições Loyola, 1993.

De “Supérfluos” a Sujeitos Históricos na Contramão do Capital

70

“necessárias” investidas do capital) exatamente pelo crescimento intenso do
“operário massa”, para quem, contraditoriamente, suas ações se dirigiam.
O

forte

movimento

operário questionava

não

somente

a

estrutura

fordista/taylorista, mas a própria autonomia e controle da produção. Questionava,
desta forma, a própria existência da produção do capital. Nesse momento histórico,
a força do movimento operário encontrava, contudo, limites quanto a extensão de
seus ideais para a base da sociedade. As dificuldades se concentravam na tentativa
de articular os demais movimentos sociais (movimentos ambientalistas, feministas,
urbanos, agrários, etc.) à um plano de luta mais abrangente e totalizador; e,
internamente, na superação do tradicionalismo social-democrata dos sindicatos e
partidos políticos.
Afundada numa crise acumulativa que resultou no acirramento da luta de
classes, tanto pela maior dificuldade de produção da mais-valia e do lucro, o sistema
do capital vê na própria capacidade de organização do operariado, demonstrada
pela crise no final da década de 1960, o meio de retomada de controle da produção
rumo a um novo momento favorável à acumulação: a chamada “acumulação
flexível”. A derrota do “operário massa” no início da década de 70 representou
também o esgotamento da acumulação fordista/taylorista.
A reestruturação produtiva que se segue com o “fim” do fordismo é
claramente uma tentativa de retomada dos padrões acumulativos e lucrativos do
período pós-1945. São alterações nas dimensões produtiva-material, ideológica,
política e cultural, mas que, para além da superficialidade, têm na intensificação da
mais-valia seu fundamento estrutural. São, desta forma, alterações estruturalmente
comprometidas. Uma nova/velha forma de manter a natureza contraditória do
sistema metabólico do capital a partir da inserção de elementos de continuidade e
descontinuidade com a própria acumulação fordista. Representa, na sua essência,
mecanismos que objetivam conter o acúmulo das contradições na manutenção,
ainda que problemática, do processo acumulativo. São, por isso, como observava
Marx, “causas contrariantes” que incidem diretamente na tendência de queda das
taxas de lucro. Nas palavras de Marx, são “influências contrariantes em jogo, que
cruzam e superam os efeitos da lei geral, dando-lhe apenas o caráter de uma
tendência, motivo pelo qual também designamos a queda da taxa geral de lucro
como uma queda tendencial” (MARX, 1983; p. 177).
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1.3.1 – A acumulação flexível e as novas formas de intensificação do trabalho
na fábrica toyotista
Desde que capital é capital seu primeiro e último objetivo é retirar um valor
maior que o investido inicialmente, o lucro. Desde que lucro é lucro, sua existência
nunca deixou de vim do trabalho alheio, do trabalho roubado, da mais-valia. A lógica
flexível/tayotista,

o

paradigma

da

reestruturação

produtiva,

não

foge

da

determinação de retirar do trabalho sua fonte motriz.
Desde que o capitalismo se apresenta como força hegemônica as formas de
intensificação da exploração do trabalho para uma maior extração de lucro são,
como aponta Marx (1983), essencialmente duas: 1) o aumento da jornada de
trabalho (mais-valia absoluta) 2) e o aumento de sua produtividade com a inserção
da maquinaria, instrumentos e organização do trabalho (mais-valia relativa).
A intensificação da mais-valia absoluta é a forma pela qual uma quantidade
maior de trabalho é despendida para um mesmo capital constante. Embora isso
possa significar que uma maior quantidade de matéria-prima é consumida na
produção e que, por isso, haja um maior desgaste da maquinaria, o capital constante
tende há, relativamente, diminuir na sua relação com a força de trabalho, o capital
variável. Assim sendo, tanto a taxa de mais-valia como a taxa de lucro cresce.
Contudo há também neste processo uma desvalorização do capital na medida em
que este trabalho adicional não implique necessariamente um aumento de capital
constante.
Já a intensificação da mais-valia relativa implica diretamente um aumento
relativo do capital constante frente ao capital variável. Diante disso, tem-se um
aumento absoluto da massa de mais-valia e do lucro, apesar de uma tendência de
queda das taxas de lucro e até mesmo uma conseqüente queda da massa de maisvalia.
Se se pode caracterizar o processo de intensificação da mais-valia, tanto a
absoluta quanto a relativa (pelo desenvolvimento da técnica, da maquinaria e da
organização do trabalho) como elementos de continuidade da acumulação
fordista/taylorista, ressalta-se que a inserção dos complexos computacionais,
dotados de um padrão tecnológico avançado pela robótica e pela biotecnologia,
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representa outro nível de processo produtivo que é próprio da acumulação
flexível/toyotista57.
O avanço do padrão flexível/toyotista tem como carro chefe a tecnologia
microeletrônica e computacional que se integra e complementa às novas formas de
gestão do trabalho. O “envolvimento participativo” dos grupos “semi-autônomos” ou
dos “times de trabalho” são expressões do desenvolvimento organizacional do
trabalho na fábrica toyotista.
Posta como processo de superação da estrutura hierárquica fordista e da
“conquista da autonomia do trabalho” por parte do trabalhador, estas novas formas
de

organização

da produção, fundamentadas

no “trabalho

multifuncional”,

“polivalente” e “qualificado”, têm como real pano de fundo a intensificação do tempo
de trabalho e de sua produtividade. O que antes era “eficiência contra o
desperdício”, como pregava Taylor, transforma-se em “diminuição do trabalho
improdutivo” (trabalhos não diretamente ligados à produção do valor: funções de
gerência, controle, fiscalização, etc.), trabalhos estes que passam a ser incorporados
às funções do trabalhador produtivo. É a emergência da “empresa enxuta”, da
“racionalização produtiva” que dispensa em escala crescente mão-de-obra e, assim,
o “operário massa” dos tempos do fordismo.
É a expressão atualizada da tendência que Marx já havia colocado e que, em
suas palavras, possibilitam:
Por um lado, transformar o máximo possível de dada massa de trabalho
em mais-valia e, por outro, em relação ao capital adiantado, empregar em
geral o mínimo possível de trabalho; de modo que as mesmas razões que
permitem elevar o grau de exploração do trabalho impedem que com o
mesmo capital global se explore tanto trabalho quanto antes (MARX,
1983; p. 178).

A lógica toyotista/flexível, ou o modelo japonês, apresentou-se para o mundo
pós-1970 como a forma de superação da crise que se iniciava com o esgotamento
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A relação de continuidade e descontinuidade entre os padrões fordista e toyotista são assim
descritos por Antunes: “De modo que, similarmente ao fordismo vigente ao longo do século XX, mas
seguindo um receituário diferenciado, o toyotistmo reinaugura um novo patamar de intensificação do
trabalho combinando fortemente as formas relativa e absoluta da extração da mais-valia.”
(ANTUNES, 1999; p. 56)
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de

industrialização avançada ocorreu de forma diferenciada. Estas formas específicas
dependiam de como se relacionavam a capacidade tecnológica, a organização (ou
cooptação) do trabalho, o controle sindical e a mão-de-obra disponível e preparada
de cada país. Como expressão dessas diferenciações e das formas existentes do
modelo flexível, as que mais destacaram são, como mostra Antunes:
Dentre experiências do capital que se diferenciam do binômio
taylorismo/fordismo, pode-se dizer que “toyotismo”, ou o modelo japonês
encontrou maior repercussão, quando comparado ao exemplo sueco, à
experiência do norte da Itália (Terceira Itália), à experiência dos EUA
(Vale do Silício) e da Alemanha, entre outros (ANTUNES 1999; p. 53).

Soma-se a todo este processo de intensificação da mais-valia:
1 – A tendência de interligar cada vez mais a produção à demanda a partir de uma
manufatura

mais

heterogênea

e diversificada; Just-in-time que representa

mecanismos de economia de tempo do trabalho; o sistema kanban, “importado” dos
grandes supermercados dos EUA, que consiste num complexo organizacional que
possibilita uma reposição mais rápida de produtos evitando, assim, os custos com
depósitos e intensificando o tempo de rotação das mercadorias; A “Qualidade Total”
que, como já mostrado, fundamenta-se na confecção de mercadorias aparentemente
de melhor qualidade, mas com curta vida útil, o que representa a própria produção
de supérfluos, de descartáveis, etc., sempre no sentido de aumentar a capacidade
de rotação diminuindo o tempo entre a produção e o consumo (ANTUNES, 2003).59
2 – Os “times de trabalho” que, na organização da produção, articulam-se de forma
mais flexível e dinâmica as diversificadas funções; os “Círculos de Controle de
Qualidade” (CCQs) que consiste na organização dos “times de trabalhadores” pelo
capital e que se reúnem na discussão e na busca de possibilidades de aumento da
produtividade e da qualidade do trabalho tendo seu objetivo fundamentado na
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Como indica Giovanni Alves (2000), o toyotismo “é um estágio superior de racionalização do
trabalho, que não rompe, a rigor, com a lógica do taylorismo-fordismo, é por isso que alguns autores
os denominam “neofordismo” (Aglietta, 1978). Entretanto, no campo da gestão da força de trabalho, o
toyotismo realiza um salto qualitativo na captura da subjetividade operária pela lógica do capital, o
que o distingue, pelo menos no plano da consciência de classe, do taylorismo-fordismo” (ALVES,
Giovanni. O novo e precário mundo do trabalho: reestruturação produtiva e crise do
sindicalismo. São Paulo: Boitempo Editorial, 2000)
59
ANTUNES, Ricardo. Adeus trabalho: Ensaio sobre a metamorfose e centralidade do mundo
do trabalho, 9º. Ed. São Paulo: Cortez Ed. Unicamp, 2003.
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apropriação da dimensão intelectual do trabalho; a flexibilização do trabalho que
possibilita a um único trabalhador operar várias máquinas ao mesmo tempo;
3 – A terceirização como forma de fragmentar e especializar a produção que se
desconcentra da grande planta industrial fordista e passa a ser realizada por várias
empresas.
Além dessas dimensões próprias da lógica flexível/toyotista, soma-se o uso
do trabalho desqualificado e subexplorado.
Enquanto que nas grandes empresas toyotizadas e flexibilizadas a
apropriação da dimensão intelectual do trabalho (a partir os CCQs, os “times de
trabalho” e a inserção da avançada tecnologia robotizada e informatizada) exige
trabalhadores qualificados, vale frisar que a expansão do toyotismo tem se
processado, sobretudo nas empresas terceirizadas, pelo uso crescente do trabalho
precarizado dos “imigrantes” e das mulheres60.
Conserva-se e restringe (a partir de um número cada vez mais reduzido de
trabalhadores) o trabalho qualificado, formal, participativo e multifuncional nas
matrizes das empresas, ao mesmo tempo se amplia, juntamente com sua carga
horária, o trabalho temporário, superexplorado e subcontratado nas empresas
terceirizadas. “Por isso os trabalhadores da Toyota trabalham cerca ‘de 2.300 horas
por ano enquanto os trabalhadores das empresas subcontradas chegam a trabalhar
2.800 horas’” (GOUNET, 1997 apud ANTUNES, 1999; p. 57).
Se, como afirma Marx, “as mesmas causas que elevam a taxa de mais-valia
relativa reduzem a massa da força de trabalho empregada”, o movimento contrário à
tendência de descenso da taxa de lucro se baseia exatamente na elevação da maisvalia absoluta, “oriunda do prolongamento da jornada de trabalho” (MARX: 1983; p.
178). Assim, na medida em que uma crescente massa de força de trabalho torna
“supérflua”, o capital impõe, como medida de superação da crise, a elevação das
horas de trabalho. Exemplo disso foi a tentativa do governo Japonês, em 1996, de
aumentar a jornada de trabalho diária de 9 para 10 horas (JAMPAN PRESS
WEEKLY apud ANTUNES; 1999; p. 56).
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“Situação análoga existe em relação às minorias de algumas nações (por exemplo, os negros nos
Estados Unidos). Outros atributos para a superexploração derivam-se dos tradicionais preconceitos
ideológicos e da discriminação social. Esta é a razão que explica porque são empregadas cada vez
mais mulheres no crescente ‘setor de serviços’” in: CASTELLS, Manuel. A teoria marxista das
crises econômicas e as transformações do capitalismo; tradução de Alcir Henriques da Costa. –
Rio de Janeiro: Paz e terra, 1979, p. 101.
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Neste sentido, destaca Antunes:
A Inglaterra tem a maior jornada de trabalho dentre os países da União
Européia, e o Japão, se já não bastasse sua histórica jornada prolongada
de trabalho, vem tentando, por meio de proposta do governo e dos
empresários, aumentá-la ainda mais, como receituário para a saída da
crise (ANTUNES, 1999; p. 33-34)

Isso significa que as mesmas causas que fazem com que a taxa de maisvalia, e conseqüentemente do lucro, cresça em um ritmo até maior que o
crescimento do capital constante, pelo aumento da jornada de trabalho (a mais-valia
absoluta), essas mesmas causas fazem com que a massa de trabalho ocupada, a
mais-valia e o próprio lucro diminuam. Produz-se, ao mesmo tempo, a tendência de
queda das taxas de lucro bem como as tendências que retardam sua queda (MARX,
1983).
3.1.2 – Mundialização, financeirização e desvalorização
Como sistema acumulativo, o metabolismo do capital tem na sua genética
uma dinâmica expansionista e totalitária. Se a internacionalização do capital é um
processo inerente à sua própria natureza, sua efetivação pela esfera financeira é
uma tendência contrária – uma resposta – à tendência de queda da mais-valia e do
lucro ao mesmo tempo em que representa um processo de desvalorização do capital
neste contexto de crise estrutural.
E como se dá esta contradição?
O desenvolvimento das forças produtivas do capital se confunde com seu
plano de domínio mundial. A busca incontida de novos mercados é a própria forma
da composição do mercado mundial que se estabelece a partir de dois princípios
fundidos pela concorrência intercapitalista: fazer com que a produção localizada de
mercadorias encontre mercado consumidor mais amplo; e fazer com a produção se
amplie à escala mundial a partir do consumo, sobretudo dos meios de produção
tornando-os inclusive globalmente mais acessíveis e baratos.
Essa dupla função representa, ao mesmo tempo, um barateamento dos meios
de subsistência consumidos pelo capital variável, pelo salário do trabalhador (o que
pode ocasionar seu rebaixamento), e, também, um barateamento dos elementos do
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capital constante consumido na produção (diminuindo os custos para o capital). A
redução do valor do capital constante, decorrente do desenvolvimento do comércio
mundial de meios de produção, permite que os capitais individuais, sobretudo
aquelas envolvidas na produção de bens de consumo, elevem a taxa de lucro sem,
contudo, elevar a taxa de mais-valia. O aumento do lucro se realiza pela redução
dos custos de produção. Isso só se torna possível pelo próprio avanço da
produtividade do trabalho nas indústrias de base e de outros meios de produção. É
essa produtividade que abastece o mercado de matéria-prima, instrumentos de
trabalho e maquinaria tecnologicamente mais avançada e mais barata.
O barateamento dos meios de produção decorrente do desenvolvimento do
mercado mundializado não resulta somente em uma redução dos custos de
produção. A própria redução dos custos com meios de produção provocada pelo
desenvolvimento dessa esfera de produção só se realiza pelo aumento acentuado
da concorrência intercapitalista de tecnologias, maquinarias, matéria-prima, enfim,
dos elementos que compõe o capital constante. Se, por um lado, o aumento da
concorrência intercapitalista de matéria-prima e demais meios de produção possa
ser o subsidio para o aumento das taxas de lucro daquelas esferas beneficiadas
pela redução de seus custos com capital constante, por outro lado, a empresas
inseridas na produção de bens de capital, na produção de meios de produção
(mineradoras, fornecedores de matéria prima, indústrias de base, fabricantes de
maquinários, etc.), tem que reduzir o valor médio de sua produção diminuindo, de
forma tendencial, sua taxa de lucro.
De uma forma ou de outra, tanto o aumento dos lucros das indústrias de bens
de consumo, como a diminuição dos lucros das empresas envolvidas na confecção
de meios de produção, ocorre somente mediante a desvalorização do próprio capital
constante. Inversamente significa que, o aumento da produtividade de capital
constante engendrado pelo desenvolvimento do mercado mundial gera sua própria
desvalorização. É a lei do mercado agindo contra ele próprio. Para determinados
setores de bens de consumo essa desvalorização significa redução de custos, já
para setores de bens de capital, a desvalorização provocada pelo concorrência do
mercado mundial representa a desvalorização de suas próprias mercadorias, de sua
própria produção.
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Com o capital constante desvalorizado tem-se que uma massa maior de
meios de produção (capital fixo, matéria-prima, etc.) pode ser comprada e
consumida pelo mesmo valor, ou por um valor ainda menor. Com uma massa maior
de capital constante a intensidade do trabalho é aumentada, uma massa crescente
de mais-valia é produzida e um lucro maior é extraído sem, contudo, alterar a
relação de valor entre capital constate e capital variável; sem alterar a composição
orgânica do capital (MARX, 1983).
A possibilidade de encontrar meios de produção barateados no mercado
representa a tendência que permite ao capital ocupar cada vez menos
trabalhadores, em relação ao volume dos meios de produção, com a mesma
composição orgânica do capital. Ou seja, mantém-se a mesma proporção entre o
valor do capital constante e o valor do capital variável ao mesmo tempo em que uma
maior massa de mais-valia é extraída; e assim os lucros aumentam. O limite dessa
tendência contrária a lei de queda da taxa de lucro é que ela só foi possível porque o
capital precisou se desvalorizar por meio da mundialização do mercado. Novamente,
a desvalorização financiando a valorização.
Na medida em que esse mecanismo retarda os efeitos da tendência de
queda das taxas de lucro aumentando a mais-valia e conservando a composição
orgânica, ele próprio pode “restringir a massa de lucro por meio da restrição da
massa de capital que proporciona o lucro. Aqui se mostra novamente que as
mesmas causas que geram a tendência à queda da taxa de lucro também moderam
a relação desta tendência” (idem; p. 180).
A ativação dessa tendência contrária a tendência de queda das taxas de
lucro, embora seja ela mesma uma expressão da lei geral de queda geral do lucro,
exige organizações de concentração de capitais que possibilitam o financiamento do
contínuo desenvolvimento técnico e científico para, assim, baratear o capital
constate.
A concentração de capital para o financiamento do desenvolvimento tecnocientífico, do próprio mercado financeiro e das instituições financeiras, tem origem na
integração do capital bancário com o capital produtivo. Apesar deste processo se
originar, de forma significativa, ainda no período pós-guerra é exatamente na “crise
do fordismo”, sobretudo na década de 1970, que ela se intensifica e ganha relativa
autonomia. Foi na não equivalência lucrativa do alto potencial produtivo da
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acumulação fordista que os capitais começaram a migrar, de forma mais estrutural,
da esfera produtiva à esfera financeira (ANTUNES, 1999). É, ainda, na emergência
do mercado globalizado, da avançada tecnologia e da concentração monopolista
que a financeirização da economia encontra terreno fértil para se expandir e, ao
mesmo tempo, intensificar as contradições da crise.
As grandes unidades financeiras, oriundas da monopolização e concentração
de capitais, passam, então, a controlar os investimentos e as políticas de crédito
além de determinar e intensificar o próprio progresso da técnica e da ciência que,
desde a década de 1980, já conecta o mundo numa dinâmica acelerada. Como
afirma Chesnais:
A esfera financeira representa o posto avançado do movimento de
mundialização do capital, onde as operações atingem o mais alto grau de
mobilidade, onde é mais gritante a defasagem entre as prioridades dos
operadores e as necessidades mundiais (CHESNAIS, 1996; p. 239).

Com um maior dinamismo dado pelos investimentos do mercado financeiro e
pela composição do mercado mundial, tem-se que a concorrência intercapitalista da
esfera produtiva se intensifica e passa a ser determinada pela inserção crescente
dos avançados pacotes tecnológicos. Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que
se estabelece uma contínua revolução técnico-científica, um conseqüente aumento
de capital fixo, aumenta-se também o processo de obsolescência dele próprio, uma
desvalorização do próprio capital. Para Castells “Isso explica a existência de uma
contínua desvalorização do capital fixo, que as corporações consideram como um
fator permanente do processo de acumulação” (CASTELLS, 1979; p. 103).
A constante necessidade de manter-se competitivo no mercado cada vez
mais “globalizado” reflete na própria necessidade crescente de investimentos em
novas tecnologias. A constante inovação técnico-científico na produção faz com que,
por um lado, seja cada vez mais restrita a quantidade de empresas que conseguem
manter o nível de investimento exigido pela concorrência mundial e, por outro, faz
com que haja uma intensa diminuição da vida útil da maquinaria, uma diminuição do
valor-de-uso do próprio capital constante.
Nesta trajetória, dois efeitos imediatos são constatados: na medida em que
somente um punhado de empresas consegue se manter na concorrência
mundializada, ao mesmo tempo, torna também crescente tanto o nível de
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dependência dessas empresas ao capital financeiro como a acumulação de suas
dívidas; e na medida em que há, de forma tendencial, um barateamento dos
elementos do capital constante significa que houve uma diminuição da vida útil do
próprio capital fixo, uma diminuição de seu valor-de-uso, uma desvalorização do
capital61.
A financeirização da economia representa a possibilidade da constante
necessidade da esfera produtiva dispor de capital para substituir, cada vez mais
rápido, seu capital fixo obsoleto (e se torna obsoleto cada vez mais cedo devido ao
progresso técnico-científico capitalista) por outro mais avançado. A crescente
procura de capitais na esfera financeira passa então a ser determinada não somente
para a manutenção dos investimentos em capital constante, mas também para o
pagamento dos juros destes próprios empréstimos. A elevação das taxas de juros
então se dá pela crescente procura de capitais nas organizações financeiras
fazendo com que sejam elevados os custos gerais da produção.
Ao mesmo tempo em que o processo de financeirização possa representar
uma tendência contrária à tendência geral de queda da taxa de lucro, pela expansão
da produção e pelo barateamento dos elementos do capital constante, ela própria
pode significar uma elevação dos custos da produção, afinal o pagamento dos juros
dos empréstimos é o próprio lucro do capital financeiro. E novamente a insuperável
contradição, do ponto de vista do capital, apontada por Marx se estabelece: “Aqui se
mostra novamente que as mesmas causas que geram a tendência à queda da taxa
de lucro também moderam a realização desta tendência” (MARX, 1983; p. 180).
No atual estágio de mundialização financeira a concorrência monopolista
intercapitalista se estabelece na busca do controle da tecnologia, da matéria-prima e
do próprio mercado globalizado. O fluxo de reposição do capital fixo se intensifica na
mesma proporção em que se torna obsoleto. Para esta constante necessidade de
reposição é exigido cada vez mais das empresas um crescente fundo de capital a
ela destinada, o cash-flow. Este “fundo emergencial” (ou “reserva de manutenção do
nível concorrencial”) e o pagamento dos juros ao capital financeiro são subtraídos do
próprio lucro global e passam a se incorporarem aos próprios custos de produção
(CASTELLS, 1979).
61

“Esta tendência explica a dependência crescente das corporações da aquisição de capital nos
mercados financeiros. De fato, a dívida das grandes corporações aumentou espetacularmente a partir
de 1945” (CASTELLS, 1979; p. 103).
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A tendência de aumento do cash-folow passa então a ser a compensação da
própria tendência de desvalorização do capital. Seu aumento se dá pela imposição
da própria concorrência do mercado mundial e faz com que ocorra uma diminuição
da taxa de lucro a curto prazo, mas sempre no intuito de garantir, a longo prazo,
depois de “vencida a concorrência”, uma elevação segura das taxas de lucro. O
problema é que, a longo prazo, a desvalorização acumulada do capital pela
concorrência do mercado mundial e possibilitada pelo desenvolvimento da esfera
financeira efetivará, imperiosamente, a tendência de queda das taxas de lucro.
A intensificação da tendência de financeirização se dá então pela crescente
necessidade de compensação da própria desvalorização do capital. Contudo, o
elevado nível da concorrência do mercado mundial exige um montante de capital
que passa a exceder a própria capacidade produtiva do capital social total. Este
desajuste é o próprio fundamento do endividamento da sociedade à ela mesma, ou
melhor, do trabalho ao capital. A desvalorização do capital passa então a ser o
resultado e a condição da manutenção desta contradição, ou melhor, seu acúmulo
sustentável.
Desta forma, tem-se que o processo de mundialização financeira tem como
pano de fundo a intensificação da produtividade do trabalho, da mais-valia, para o
aumento da taxa de lucro. Todavia, isso somente se torna possível a partir da
desvalorização do capital e do aumento de despesas, como amortização de
empréstimos e dos juros da dívida, que são descontadas do lucro geral, ou seja, a
partir diminuição da taxa real de lucro. É, novamente, uma tendência que, ao mesmo
tempo, retarda a tendência geral de queda das taxas de lucro por possibilitar uma
maior produção de mais-valia, mas que, contraditoriamente, intensifica o processo
de desvalorização do capital total e, assim, diminui a mais-valia e o lucro. Essa
contradição não é eterna e seus limites materiais combinam com os limites históricos
do capital. E o resultado do acúmulo dessas contradições é exatamente a quebra da
esfera financeira e a paralisia da esfera produtiva, a própria crise estrutural.
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2 – A ODISSÉIA DO TRABALHO NO MUNDO DAS MERCADORIAS: A
DIALÉTICA DA (DES)REALIZAÇÃO E SUAS DIMENSÕES

O mundo produzido pelo sistema do capital é o mundo ordenado pela lógica
das mercadorias: um mundo onde tudo e todos tende a virar “coisas”, “objetos”, para
que, assim, possam ser vendidos e gerar o lucro. O mercado, como condição para a
permanente

reprodução

do

sistema,

exerce

posição

estrutural

para

as

determinações da sociedade do capital. Seja na forma mais embrionária do
liberalismo industrial, ou nas mais “controladas” como no período do keynesianismo
e da União Soviética, ou ainda na mais complexa e avançada do neoliberalismo, é
ele, o mercado, o senhor de última instância.
Seria tautologia dizer que no mercado se trocam mercadorias e que a própria
troca de mercadorias é o mercado. Ainda não seria de grande avanço afirmar que
mercadorias não são meros produtos, que elas não são simples resultados da
produção e que a totalidade delas é a própria riqueza da sociedade capitalista. A
mercadoria representa a própria produção. Não é só o objeto, mas também o
objetivo daquilo que só acontece no metabolismo do capital: resultado da união
entre duas outras mercadorias que só existem, e de forma separada, na sociedade
especificamente determinada pelo lucro: meios de produção e força de trabalho62.
É neste sentido que afirma Quaini (1979)63:
A condição principal da produção capitalista é justamente que tanto a
força de trabalho quanto as condições e os meios de trabalho e de
subsistência se tornem mercadorias e como tais, venham a ser trocados
para produzir novos valores de troca e reproduzir em escala crescente a
relação capitalista (idem; p. 66).

Maquinaria, matéria-prima, instrumentos de trabalho, etc. são meios de
produção que, enquanto mercadorias, advêm sempre, na sua totalidade, do conjunto
de processos produtivos precedentes, do processo de trabalho social, assim, do
“capital da sociedade”. Já a força de trabalho advém da moderna sociedade
62

É como Marx (2004) diz: “A produção capitalista é produção e reprodução das relações de
produção especificamente capitalista” (MARX, Karl. Capítulo VI inédito de “o capital”, resultados
do processo de produção imediata; tradução de Klaus Von Puchen. – 2 ed. – São Paulo: Centauro,
2004, p. 133.).
63
QUAINI, Massimo. Marxismo e Geografia; tradução de Liliana Lagana Fernandes. – Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1979.
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industrial, da “sociedade do capital”. Pode-se assim entender a origem do conjunto
do primeiro, dos meios de produção, a partir da “história da produção”; o segundo, a
força de trabalho, a partir da “produção da história”. E a história do capital é
produzida no sentido de manter os dois, força de trabalho e meios de produção,
sempre separados, sempre mercadorias64.
Para a história do capital, a força de trabalho é um fator da produção, uma
mercadoria indispensável assim como o martelo e o prego na manufatura do sapato.
Para a história social do capital, a venda da força de trabalho tornou-se o único meio
dos sujeitos expropriados manterem-se vivos. Sua exploração pelo capital tornou-se
tão necessária quanto ao fato, ainda na manufatura de sapatos, do martelo golpear
o prego. A realização histórica e social do capital é, assim, processada: retirar dos
sujeitos toda sua condição humana de pensar e sentir e torná-los objetos, “coisas”
para a produção do lucro, tão miseravelmente desvalorizados quanto os mais
baratos dos martelos e pregos.
Para a sociedade em geral, a força de trabalho tem como conteúdo o
“conjunto das faculdades físicas e espirituais que existem na corporalidade, na
personalidade viva de um homem e que ele põe em movimento toda vez que produz
valores de uso de qualquer espécie” (MARX, 1983; p. 139)65. Para o mercado, ela, a
força de trabalho, não vale mais que o preço que se paga pelo seu uso, o valor de
sua forma objetivada. A redução do conteúdo humano à sua forma-mercadoria é tão
necessária para o mercado quanto fazer com que este processo de transmutação,
objetivação, coisificação do homem, não seja reconhecido, que seja ocultado para o
sujeito que trabalha.
O mercado, neste sentido, não se define por si, pela necessidade natural
humana de trocar produtos necessários para a sobrevivência dos homens, de
produzir coisas úteis, valores de uso, mas em si pelo uso dessa “propensão da
natureza humana”66 na realização da troca de mercadorias por mercadorias, de
64

Sobre a relação entre mercado e separação do trabalho e meios de produção, aponta Engels
(1945): “A troca de equivalentes, que era a operação primitiva, vai se transformando até se converter
numa troca apenas aparente, devido a duas razões: em primeiro lugar, porque a parte do capital que
se troca pela força de trabalho não é, por si mesma, senão uma parte do produto do trabalho alheio
apropriado, sem ter sido dado nada em troca; em segundo lugar, porque o produtor vê obrigado a
repô-la acrescentando-lhe um novo excedente...” (ENGELS, Frederico. Anti-Dühring; tradução de
Abguar Bastos; Rio de Janeiro: Editorial Calvino Limitada, 1945, p. 219-220).
65
MARX, O Capital, 1984, v. 1., t. 1
66
É o contraditório “princípio que dá origem à divisão do trabalho” de Adam Smith (SMITH, A riqueza
das nações, 1983, v. 1, p. 49.).
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valores por mais valores e dinheiro por mais dinheiro. O mercado universal se efetiva
pela universalização da mercadoria. Seu objetivo é o objetivo do capital: “fazer do
valor mais valor para fazer do dinheiro mais dinheiro” (KURTZ, 2005; p. 1) 67.
E para fazer a troca de mercadorias, para assim fazer a troca de valores, para
fazer a troca por mais dinheiro e gerar mais valores, Marx (1983) mostra que não
basta ao capital trocar dinheiro por mercadorias (D-M), ele só estaria realizando seu
preço trocando uma mesma quantidade de valor cristalizado no dinheiro (que aqui
funciona como mero equivalente) por uma mesma quantidade de valor cristalizado
na mercadoria. Nem tão pouco trocar mercadorias por dinheiro (M-D) – vender
mercadorias – pois novamente o mesmo valor só mudaria de forma: da forma
mercadoria para a forma dinheiro. Em ambos os casos, a valorização não ocorre e,
assim sendo, o capital nem existiria. Teria ele que completar o processo: trocar
dinheiro por uma mercadoria que lhe desse mais dinheiro, o próprio lucro (D-M-D’).
O capital, então, teria de comprar uma mercadoria abaixo do seu valor, uma
mercadoria que ao ser trocada por dinheiro tivesse seu valor de uso consumido na
criação de valores maiores, de mercadorias que possam, assim, ser trocadas por um
valor maior que o investido na sua compra. Uma mercadoria que realizasse trabalho.
E no mercado esta mercadoria se dispõe aos montes: essa mercadoria é a própria
força de trabalho. Como, em suas palavras, mostra Marx:
Para extrair valor do consumo de uma mercadoria, nosso possuidor de
dinheiro precisaria ter a sorte de descobrir dentro da esfera da circulação,
no mercado, uma mercadoria cujo o próprio valor de uso tivesse a
característica peculiar de ser fonte de valor, portanto, cujo o verdadeiro
consumo fosse em si objetivação de trabalho, por conseguinte, criação de
valor. E o possuidor de dinheiro encontra no mercado tal mercadoria
específica – a capacidade de trabalho ou a força de trabalho (MARX,
1983; p. 139).

Ainda segundo Marx, para encontrar a mercadoria “força de trabalho” no
mercado o capital tem de alienar e expropriar seus possuidores num duplo sentido.
Primeiro, a existência do próprio mercado pressupõe que mercadorias sejam
livremente trocadas e que estas mercadorias tenham um proprietário, que estejam
sob o julgo da sociedade fundamentada na propriedade privada. Desta forma, a
67

KURTZ, Robert. Seres humanos não rentáveis; in: Jornadas Anuais da INTEGRAS (Schweizer
Fachverband für Sozial und Heilpädagogik) [Associação Profissional de Pedagogia Médica e Social].
(Versão escrita de uma apresentação, Brunnen, Suíça, 15.11.2005).
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força de trabalho pertence ao trabalhador e o capital ao capitalista. No ato da
compra, capitalista e trabalhador se defrontam livremente como qualquer comprador
e qualquer vendedor em “igualdade” perante o mercado e perante a jurisprudência
da sociedade regida pelas leis da propriedade privada.
Tanto para o comprador como para o vendedor da força de trabalho o que se
estabelece é um contrato temporário de utilização da capacidade de trabalho. A
compra não pode ser eterna, pois, para o capitalista, o que ele compra é o trabalho e
não o trabalhador. Ao mesmo tempo, o trabalhador não é escravo à venda: precisa
ele receber salário e consumir livremente as mercadorias para, além de realizar sua
subsistência (e ao realizá-la), realizar também a concorrência do mercado e o lucro
dos patrões comprando suas mercadorias, mercadorias essas que ele próprio, o
trabalhador, produziu. O que é vendido é a força de trabalho que, efetuado a compra
pelo seu comprador, os donos dos meios de produção, o capitalista, deixa de ser
propriedade do trabalhador. E o trabalhador se relaciona com sua capacidade
natural de trabalhar (e consigo mesmo) como uma mercadoria, como sua própria
mercadoria que temporariamente não mais lhe pertence. O mercado passa a ser a
condição do homem se separar daquilo que é essencialmente seu: do trabalho e dos
resultados dele. Aliena-se do que é seu e do que pode ser seu. Isso sem que, ao
mesmo tempo, o trabalho deixe de ser propriedade do trabalhador.
Segundo, para que este processo contraditório de alienação ocorra é preciso
que o trabalhador só encontre meios de se manter vivo, de subsistir, a partir
unicamente da venda de sua força. Caso contrário, se o trabalhador puder
sobreviver da venda das mercadorias por ele mesmo produzida, não teria ele o
porquê de colocar no mercado sua capacidade de trabalho68. E aí se faz a “justiça”
da sociedade da propriedade privada: o sujeito é necessariamente separado dos
meios de produção social. A alienação material e a ideológica se complementam na
composição de um “homem duplamente livre” já que,

68

Ainda na fase embrionária da expansão do capital na primeira metade do séc. XIX, assim afirmava
Hodgskin (1983) sobre a condição do trabalhador assalariado: “O trabalhador, o verdadeiro produtor
de mercadorias, retira sua segurança de um conhecimento que tem de que a pessoa que o emprega
lhe pagará e que, com o dinheiro, será capaz de comprar o que precisa. O trabalhador não possui um
estoque de mercadorias.” In: HODGSKIN, Thomas. A defesa do trabalho contra as pretensões do
capital, ou, a improdutividade do capital demonstrada em relação as presentes associações de
jornaleiros. Introdução de G. D. Cole; apresentação de Paulo Sandroni; tradução de Antônio Alves
Cury – São Paulo: Abril Cultural, Coleção os Economistas, 1983.
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Dispõe, como pessoa livre, de sua força de trabalho como sua
mercadoria, e que ele, por outro lado, não tem outras mercadorias para
vender, solto e solteiro, livre de todas as coisas necessárias à realização
de sua força de trabalho (MARX, 1983; p. 140).

O intenso processo de expropriação e alienação humana segue a história do
capital tão inexoravelmente quanto o dia após a noite. A “liberdade” do trabalhador
na sociedade regida pelo mercado e pela propriedade privada representa a condição
de sua miserabilidade. O extraordinário aumento da produção atingido pela
sociedade moderna se deu e se dá na mesma proporção que o aumento da pobreza
dos reais produtores de sua riqueza, dos trabalhadores. “O trabalhador se torna
tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta
em poder e extensão” (MARX, 2004; p. 80)69. A lógica estrutural e dialética se
estabelece: quanto mais se avança o desenvolvimento das forças produtivas
dominadas pelo capital mais é acentuado o poder de desrealização da força humana
de trabalho, contraditoriamente, a única mercadoria capaz de gerar valores para o
capital70. Suas expressões são facilmente percebidas no tempo e no espaço: seja na
composição dos “bolsões de miséria”, no “subdesenvolvimento”, nas “massas de
desempregados”, na “força adicional de trabalho” etc., etc...
Essa irracionalidade é a mais perversa dimensão destrutiva da dinâmica
produtiva do capital. Isso porque estruturalmente seu sistema metabólico segue o
caminho desenfreado do lucro a partir da degradação da força humana de trabalho.
Esta forma de reprodução é o fundamento básico das contradições genéticas do
capital que, por sua vez, são acumuladas e tem determinados limites sociais,
materiais e históricos. Ainda que o próprio sistema possa utilizar mecanismos como
forma de retardar os efeitos da tendência geral da desvalorização e da
autodestruição,

essas

“contratendências”

se

estabelecem

ainda

de

forma

contraditória na medida em que elas representam muito mais uma sustentação do
acúmulo de contradições do que propriamente a superação das relações estruturais
e contraditórias do sistema do capital.

69

MARX, Manuscritos econômico-filosóficos, 2004.
“Na mesma proporção em que a burguesia, ou seja, o capital, se desenvolve, desenvolve-se
também o proletariado, a classe dos modernos operários, que só podem viver se encontram trabalho,
e que só encontram trabalho na medida em que este aumenta o capital” (MARX, Karl e ENGELS,
Friedrich. Cartas filosóficas & O manifesto comunista de 1848. São Paulo – Editora Moraes,
1987.p.109).
70
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Desde as formas mais conhecidas de manifestação da miserabilidade dos
sujeitos “secados” pelo capital como as clássicas “superpopulação relativa”, “exercito
industriail de reserva”, etc., até as mais novas morfologias do (des)trabalho,
expressa pelos globais “descartáveis” e “supérfluos” são, em sua totalidade e ao
mesmo tempo, resultado e condição do desenvolvimento das forças produtivas do
capital. Representam objetivamente o aspecto mais odioso da dimensão destrutiva
do seu sociometabolismo. É a expressão material e subjetiva da degradação do
homem na realização de sua antítese: da transformação da condição natural de
sujeito pensante carregado de história e sentimentos à sua condição desumana de
“mercadoria sem valor”, supérfluo para os objetivos da produção voltada ao
mercado71.
Isso porque o crescimento da população trabalhadora é uma necessidade
própria da produção capitalista. O desenvolvimento das forças produtivas implica em
um aumento da acumulação e concentração de capital que, por sua vez, está
sempre produzindo um valor excedente. O excedente de capital produzido precisa
sempre, para onde quer que possa se expandir ou migrar (seja para outro ramo
produtivo ou para outro lugar), encontrar sujeitos dispostos a trocar sua força de
trabalho por salário. E a disposição ocorre pela própria necessidade, ou melhor, pela
miséria do trabalhador.
Seja atraindo massa de trabalho por bons salários temporariamente
disponibilizados,

seja

expropriando

camponeses

e

transformando-os

em

trabalhadores assalariados72, ou ainda, seja a partir da inserção da maquinaria e
novas tecnologias que, ao intensificar a produtividade, dispensa trabalhadores que
Sobre a capacidade desumanizante do capitalismo e no mais puro estilo satírico anarquista da
crítica à sociedade burguesa, Paul Lafargue, no seu clássico “Direito a Preguiça” diz que “na
sociedade capitalista, o trabalho é a causa de toda a degenerescência intelectual e de toda a
deformação orgânica. Comparem o puro-sangue das cavalariças de Rothschild, servido por uma
criadagem de bímanos, com a pesada besta das fazendas normandas que lavra a terra, carrega o
estrume, que põe no celeiro a colheita dos cereais. Observem o nobre selvagem que os missionários
do comércio e os comerciantes da religião ainda não corromperam com o cristianismo, com a sífilis e
o dogma do trabalho, e observem em seguida, os nossos miseráveis escravos das máquinas. [...]
Quando, na a nossa Europa civilizada, se quer encontrar um traço de beleza nativa do homem, é
preciso ir procurá-lo onde os preconceitos econômicos ainda não desenraizaram o ódio ao trabalho”.
LAFARGUE, Paul. O direito a preguiça; tradução de Robson Achiani – Rio de Janeiro: Achiamé,
2005 (p. 14-15).
72
Este mecanismo, historicamente o mais significativo, pode ser processado de três formas (formas
essa que se interagem e se realiza ora um aparecendo com mais intensidade que outro): pela
concorrência do mercado a partir da diminuição do preço dos produtos manufaturados pela industria
agrícola; pela atuação do Estado aumentando os embargos fiscais às propriedades camponesas; e
pela própria expulsão direta e sangrenta, pela guerra (Rosa Luxemburg. A acumulação do capital
1985.).
71
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assim se tornam “excedentes”, o capital está sempre produzindo uma capacidade
social de trabalho maior que suas reais necessidades produtivas. O capital potencial
futuro, aquele que ainda não existe, mas será originado pelos capitais existentes que
segue o caminho da valorização e que precisa se expandir, necessita de uma massa
de trabalho prévia e disponível que sustentará seu plano de dominação futura. Ou
seja, a história real do mundo desefetivado do trabalho sustenta não só o capital
real, mas ainda suas possibilidades de existência e de expansão pelo mundo. É a
miséria do presente financiando a miséria do futuro. É a própria racionalização
capitalista, como indica o Gráfico 3 que relaciona o PIB (Produto Interno Bruto) e o
emprego na Alemanha73, para mostrar como se expressa a tendência a partir de
uma das principais economias do capitalismo avançado (DEDECCA, 1996) 74.
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Gráfico 3:
Evolução do PIB e do emprego na Alemanha (1989 -1995)
Fonte: OCDE (apud DEDECCA, 1996)

Uma massa supérflua de sujeitos trabalhadores é então produzida sempre em
um montante maior que as reais necessidades do capital. Com a ampliação do
excedente de trabalho estando sempre num ritmo maior que o próprio
73

Ainda que os dados sobre PIB não permita uma análise mais profunda acerca das contradições
que envolvem o mundo do trabalho e não revele, sobretudo, a real diferença entre o valor e a riqueza
da produção social, usamos o exemplo do PIB e do emprego na Alemanha para mostrar a tendência
própria do capital em aumentar a produção diminuindo o conteúdo do trabalho na produção das
mercadorias.
74
DEDECCA, Claudio Salvadori, A racionalização econômica e heterogeneidade nas relações e nos
mercados de trabalho no capitalismo avançado. In: Crise e trabalho no Brasil, modernidade ou
volta ao passado? / organizadores: Carlos Eduardo Barbosa de Oliveira, Jorge Eduardo Levi
Mattoso. – São Paulo: Scritta, 1996. – (Pensieri).
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desenvolvimento das forças produtivas, uma massa cada vez maior de trabalho
social tende a se tornar apropriável e apropriada para, assim, elevar a massa de
exploração do trabalho e do lucro, ainda que o preço seja a miséria nas favelas e
nos lugarejos “esquecidos pela democracia excludente”.
O

desenvolvimento

das

forças

produtivas

do

capital

é

sempre

o

desenvolvimento de sua capacidade em “economizar” trabalho e trabalhadores
envolvidos na produção da riqueza social. O desemprego e a miséria são resultados
imediatos da produção ordenada pelo capital. Contudo, pela própria natureza
desigual e combinada do seu sistema, sempre há setores da produção capitalista
mais ou menos atrasados, ou mesmo adiantados, como o exemplo da produção
para o consumo de luxo (como mostrado por Marx n’O Capital, v. 3, t. 1.) que,
apesar de não representar o estágio geral de desenvolvimento técnico da produção
(da composição orgânica do capital), tende a usar uma elevada massa de mão-deobra. Mas, mesmo assim, isto só se torna possível pelo baixo valor e pela grande
quantidade de trabalhadores “liberados” (que se tornaram supérfluos para a
produção avançada). Eleva-se assim para um nível extremamente alto a produção
de mais-valia e do lucro e, ao mesmo tempo (ou conseqüentemente), rebaixa os
salários para níveis desumanos.
Ainda que lento esses setores “atrasados”, e mesmo a produção para o
consumo de luxo, seguem a tendência de desenvolvimento da composição orgânica
do capital, ou seja, aumentar seu componente constante – o valor do capital global
destinado a compra dos meios de produção – em relação ao variável – o valor do
capital global destinado à compra da força de trabalho.
É o significado real da tendência histórica e estrutural de aumentar a
produção de riquezas dispensando trabalho pelo próprio aumento de sua
produtividade; tornar o potencial produtivo do trabalho social, existente em cada
sujeito descartado pelo mercado, limitado à necessidade de “ser competitivo”, de ser
lucrativo. É por em prática a estratégia intransponível da concorrência em prol do
famoso “cortar gastos”. E, na medida em que a concorrência se mundializa pelo
mercado global, torna-se também mundial a forma desigual e contraditória com que
os sujeitos são simplesmente dispensados e tornados supérfluos. Tudo pela
“racionalização produtiva”. Assim, é a materialização mais desumana e perversa da
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inversão irracional do sistema: considerar “despesa” e dispensar aquilo que é sua
única fonte de lucro, o trabalho. Eis a contradição e a condição estrutural.
2.1 – Da mediação Homem-Natureza
A emergência do capital como sistema social dominante apresenta um
monumental problema: como se processa a contradição estabelecida entre a
indissociabilidade do capital com o trabalho e seu incontrolável avanço na
desrealização da sua condição estrutural, a desrealização do trabalho? A explicação
está no próprio entendimento da capacidade do capital de gerar riquezas, valores,
negando seus produtores: o próprio trabalho e sua condição humana de se
relacionar com a natureza.
Como Santos (2002) argumenta, “a natureza sempre foi o celeiro do homem,
ainda quando este se encontrava na sua faze pré-social” (idem, p. 201)75.
Contudo, é a partir da universalização da mercadoria, da própria
universalização

do

mercado,

apresentado

como

“lógica

intransponível

da

sociabilidade humana”, que surgem formas de mediações estranhas entre homens e
entre o homem e a natureza.
E como se realiza isso?
Ontologicamente os homens se relacionam entre si e com a natureza na
busca da realização de suas necessidades. Sejam elas para alimentar e cessar o
ronco do estômago ou para os “desejos do espírito”, as necessidade estimulam a
produção e o consumo de seus produtos. O homem é, desta forma, sujeito que
produz sua própria natureza na coletividade social e na apropriação coletiva da
natureza imediata, da natureza “exterior” à sua.
Este processo de mediação é tão necessário ao homem quanto conceber que
é somente a partir dele que o animal vira homem, que efetiva a “produção da
condição humana”. Diferente dos animais, que se relacionam com a natureza de
forma instintiva e irracional para a simples reprodução de sua espécie, sua condição
física e biológica, o homem tem, busca e encontra na mediação com a natureza sua

75

SANTOS, Milton. Por uma geografia nova: da crítica da Geografia a uma Geografia crítica. –
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.
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auto-realização. Ao se realizar na natureza e pela natureza o homem também realiza
sua própria natureza (MARX, 1983)76.
A mediação é a própria ação do homem produzindo a natureza, produzindo
seu “mundo objetivo” e produzindo a si próprio, a “essência humana”. A ação, a
“atividade” (MARX, 2004) especificamente ontológica do homem é o trabalho: é
somente a partir dele que a mediação primária com a natureza se estabelece na
produção de si e de seu mundo.
Partindo da necessidade básica de se reproduzir e viver, a própria busca do
fim de suas necessidades expressa a incessante relação do homem com a natureza.
Para isso ele trabalha, desenvolve formas de intensificar a produção pela
coletividade do trabalho, desenvolve instrumentos e conhecimentos para se
relacionar com seu objeto universal – a natureza – que serão novamente usados
para continuar a realizar trabalho, para atingir novos e outros objetivos e
necessidades. A relação homem-natureza é como afirma Neil Smith (1984):
Um produto histórico e mesmo colocar a natureza como sendo exterior a
sociedade (um axioma metodológico fundamental da “ciência” positivista,
por exemplo) é literalmente um absurdo uma vez que o próprio ato de se
colocar a natureza exige que se entre numa certa relação com a
Natureza. Por mais ideal que esta relação pudesse ser, ela é todavia,
uma relação com a Natureza (SMITH, 1984; p. 49)77

A partir do trabalho os sujeitos relacionam entre si, fazem trocas para
contemplar outras necessidades que sua natureza imediata não possibilita,
compõem assim uma economia que lhe servirá como meio de se libertar dos limites
impostos pela natureza. A partir do trabalho os homens se organizam em
comunidades, tornam-se sujeitos sociais e continuam seguindo seu processo
evolutivo, que é um processo na busca pela liberdade, pela racionalidade, pela
produção de si próprio e de seu mundo. Um mundo modificado, mas ainda um
mundo natural, uma natureza produzida pelo trabalho, uma natureza humana.
Para isso não é necessária nenhuma forma de organização hierarquizada,
nenhuma instituição, nenhuma relação de poder, nenhuma forma de dominação
social. Os sujeitos se situam em posição comum frente a natureza, seu objeto de
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MARX, Processo de Trabalho, O capital, 1983, v.1, t.1, p. 149-54.
SMITH, Neil. Desenvolvimento Desigual: Natureza, capital e a produção de espaço; tradução
de Eduardo de Almeida Navarro: Rio de Janeiro; Bertrand Brasil, 1984.
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trabalho. Cada qual se reconhece no outro e todos se reconhecem enquanto
homem. O trabalho é, pois sua condição de existência e realização (LUKÁCS,
1981)78.
Como entende Mészáros (2002)79, a realização do homem a partir da
mediação homem-natureza é determinada, única e exclusivamente, pela produção
de valores úteis ao próprio homem, coisas necessárias, valores de uso, enfim, a
produção livre da natureza em si, é por ele chamada de “mediações de primeira
ordem”.
Para Mészáros, o sistema do capital é um sistema sociometabólico que nasce
das relações primárias do homem, das mediações de primeira ordem (da
capacidade natural do homem se relacionar com a natureza pelo trabalho na
produção da riqueza humana-social), e sobrepõe à ela pela garantia do processo de
acumulação e reprodução do próprio capital
Significa que tudo mais que envolva necessidades humanas tende a se
transformar em meios de reprodução do capital. Desde as necessidades mais
básicas e essenciais para a sobrevivência dos indivíduos até as “necessidades do
espírito humano” – artísticas, culturais, etc – tende e devem ser transformadas em
valores de troca, em coisas, em mercadorias que ao serem vendidas representaram
a condição auto-valorizativa, acumulativa e reprodutiva do capital. “Ou seja, para
converter a produção do capital em propósito da humanidade era preciso separar
valores de uso e valor de troca, subordinando o primeiro ao segundo” (ANTUNES,
1999; p. 21)80.
Para

Mészáros,

as

“mediações

de

segunda

ordem”

são

aquelas

fundamentadas no processo de alienação, fetichização e estranhamento dos
homens estabelecido por uma estrutura de poder – hierarquização entre os homens
– ordenada pelo sistema do capital81.
LUKÁCS, György. O trabalho (A ontologia do ser social). Tradução de Ivo Tonet – Universidade
Federal de Alagoas (texto não publicado), 2000. (tradução da edição Italiana: LUKÁCS, György. Per
L’Ontoligia Dell’ Essere Sociale. Tradução de Alberto Scarponi. Roma: Editori Riuniti, 1981.)
79
MÉSZÁROS, Para além do capital, 2002.
80
ANTUNES, Os sentidos do trabalho, 1999.
81
Mészáros assim resume as mediações de segunda ordem do sistema do capital: “A família nuclear,
articulada como o ‘microcosmo’ da sociedade que, além do papel de reproduzir a espécie, participa
de todas as relações reprodutivas do ‘macrocosmo social’ [...]; os meios alienados de produção e
suas ‘personificações’, pelos quais o capital adquire rigorosa ‘vontade férrea’ e consciência inflexível
para impor rigidamente a todos submissão às desumanizadoras exigências objetivas da ordem
sociometabólica vigente; o dinheiro, com suas inúmeras formas enganadoras e cada vez mais
dominantes ao longo do desenvolvimento histórico [...]; os objetivos fetichistas da produção[...],
78
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Mészáros (2006)82 mostra que as mediações do capital, suas mediações de
segunda ordem, advém do movimento em que:
A atividade produtiva é, então, atividade alienada quando se afasta de
sua função apropriada de mediar humanamente a relação sujeito e objeto,
entre homem e natureza, e tende, em vez disso, a levar o indivíduo
isolado e reificado a ser reabsorvido pela natureza. Isso pode ocorrer até
mesmo em uma fase altamente desenvolvida da civilização, se o homem
for sujeitado, como diz o jovem Engels, a “uma lei natural baseada na
inconsciência dos participantes” (idem; p.81)

E, por isso,
As mediações de segunda ordem [...] (institucionalizadas na forma de
divisão do trabalho – propriedade privada – intercâmbio) perturbam e
subordinam essa relação e subordinam a própria atividade produtiva, sob
o domínio de “uma lei natural” cega, às exigências da produção de
mercadorias destinada a assegurar a reprodução do indivíduo isolado e
reificado, que não é mais do que um apêndice desse sistema de
“determinações econômicas” (idem; p. 81)

As “determinações econômicas” das mediações de segunda ordem do capital
é a própria sobreposição do valor de troca ao valor de uso. Isso significa que as
necessidades vitais do homem, que antes eram a condição de sua mediação com a
natureza, passam a ser o meio, a mediação, entre valores por mais valores e
dinheiro por mais dinheiro: a substância do capital. Usar as necessidades humanas
para fazer do dinheiro o lucro é a expressão da poderosa dinâmica do capital no seu
processo reprodutivo, pois jamais ele se manteria sem ter uma utilidade humana,
embora esta utilidade seja mera condição para a acumulação.
Para tanto, como o próprio Mészáros (2002) coloca, as relações
empreendidas pelo capital pressupõem a propriedade privada, a divisão hierárquica
do trabalho e o intercâmbio capitalista. Da mesma forma que a propriedade, por
exemplo, pressupõe o trabalho alienado, vem dele, contudo, a alienação do trabalho
é também, contraditoriamente, resultado do sistema erigido pelas determinações da
propriedade privada (MARX, 2006): as forças institucionais das mediações de
submetendo de alguma forma a satisfação das necessidades humanas aos cegos imperativos da
expansão e acumulação do capital; o trabalho, estruturalmente separado da possibilidade de controle
[...]as variedades de formação do Estado do capital no cenário global; ... o incontrolável mercado
mundial [...] (2002; p. 180)
82
MÉSZÁROS, István. A teoria da alienação em Marx; tradução de Isa Tavares. – São Paulo:
Boitempo, 2006.
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segunda ordem têm como pré-condição a emergência do trabalho alienado,
fetichizado e estranhado para depois ser, dialeticamente, a condição da reprodução
de sua subsunção e alienação.
Ou seja, pressupõe-se que o homem que trabalha, o trabalhador, esteja
separado dos meios para a realização do seu trabalho (os meios de produção) e dos
meios de vida (os resultados da produção) e que eles ainda estejam concentrados
nas mãos de outro homem. A estrutura que garante isso é a própria “propriedade
privada” e o Estado, que aí funcionam como condição da reprodução da alienação, e
que, assim sendo, divide a sociedade entre aqueles que têm o capital como sua
propriedade e aqueles que só lhe restaram sua força de trabalho, também como
propriedade.
Dessa condição surge outra: a própria “divisão social e hierárquica do
trabalho”. Abstraindo outras formas mais específicas da divisão do trabalho e
abordando somente a questão da divisão ou separação estrutural entre a produção
e seu controle, o capital se personifica em seu dono, no capitalista, da mesma forma
que o trabalho encontra sua personificação no trabalhador. Para que o trabalho se
subordine ao capital é necessário que ele somente se realize, se efetive, a partir de
sua venda para o capital. Precisa que o trabalhador dependa do “emprego oferecido”
pelo capitalista. O capital paga pelo trabalho: o capitalista paga o salário ao
trabalhador e somente deste salário deve ele sobreviver. Cada qual, trabalhador e
capitalista, situando-se em posições opostas frente aos meios de produção e se
interagindo na própria produção.
Neste plano, é decorrente outra conseqüência, que também é condicional
para as mediações do capital: o “intercâmbio capitalista”, o próprio mercado. Como
proprietário do trabalho (condição do sistema baseado na propriedade privada) o
trabalhador aparece no mercado como vendedor de sua mercadoria “força de
trabalho”; o capitalista como proprietário do capital, aparece como comprador do
trabalho. O trabalhador vende sua força, troca por salário, como qualquer outra
mercadoria, e o capitalista a consome na produção de mercadorias.
Fora do trabalho, o trabalhador aparece agora como comprador de
mercadorias, coisas úteis para sua sobrevivência e o capitalista como vendedor
dessas mercadorias. O que esta “aparente relação justa” esconde é que o que o
trabalhador vende é trabalho, a substância do valor das mercadorias, a capacidade
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humana de gerar riquezas, e logo o que ele compra, quando volta ao mercado agora
como consumidor, são as mesmas mercadorias criadas pelo seu trabalho. Mais que
isso, o sujeito se defronta no mercado com seu próprio trabalho cristalizado no
objeto-mercadoria, um objeto que se torna coisa estranha. Para o trabalhador,
subordinado nas mediações do capital, as mercadorias que ele compra com seu
salário são coisas necessárias à sua vida, são valores de uso; para o capitalista, os
que controlam a produção da riqueza social, as mercadorias são o meio pelo qual
seu lucro se realiza quando são vendidas (porque são necessárias à vida do
trabalhador), são valores de troca. O mercado capitalista é desta forma o
instrumento que retira do homem sua condição humana de se realizar no e pelo
trabalho. A desrealização do homem pelo trabalho subordinado ao valor de troca se
dá por um processo de separação, estranhamento, tanto do seu próprio trabalho
como dos resultados do seu trabalho, da riqueza social, da natureza em si produzida
pelo trabalho humano. Ou seja, produção e controle estão diametralmente
separados pela confirmação do capital e de sua personificação, no poder das
relações sociais (MÉSZÁROS, 2002).
A subordinação do trabalho é a própria essência do capital e os dois se
relacionam, medeiam-se, sobretudo pelo Estado, afinal é ele o primeiro e último
garantidor e fiador das mediações necessárias do capital: legitima a propriedade e,
conseqüentemente, os donos da propriedade, além de ser o guardião do mercado.
Assim é que o sistema sociometabólico do capital se estrutura, como aponta
Mészáros (2002), no tripé estabelecido entre Estado-capital-trabalho.
A montagem de todo o instrumentário em favor à hegemonia do capital no
controle das relações sociais é o resultado e a própria condição de seu dinamismo,
exatamente por ser, como apontado no primeiro capítulo, totalizador, incontrolável e
expansionista, mas também destrutivo pelas suas próprias contradições.
A contradição fundamental e destrutiva está na inversão do processo de
trabalho que deixa de ser a condição da mediação do homem com a natureza na
busca de sua auto-realização, na busca pelo necessário à vida humana, e se torna o
próprio meio da realização e reprodução do capital pela coisificação do homem. Isso
significa que a natureza construída pelo trabalho do homem, o mundo e a realidade
concreta e a própria natureza humana, deixam de ser o essencial, o principal, e
viram o secundário pela necessidade de manutenção do lucro e do dinheiro, primeiro
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e último objetivo do capital. É somente desta forma que, a partir da lógica do capital,
tudo tende a ser reduzido à condição de mercadoria, à coisas, ao valor de troca.
A subsunção das mediações primárias às mediações de segunda ordem é tão
essencial para o capital que, sem ela, seria impossível seu processo de reprodução
e acumulação. A natureza, o homem e suas necessidades, o trabalho, as
mercadorias, são, para o capital, a mera condição de gerar mais valores, mais
dinheiro e o lucro para o próprio capital. “Preservar” a natureza, o homem e suas
necessidades, racionalizar o consumo de mercadorias e a exploração do trabalho,
só serão concebíveis no momento em que não afetar a busca pelo lucro, e fazer isso
é, como dizem os chefes de Estado das maiores potencias capitalistas, “frear o
desenvolvimento”. Tudo deve ser subjugado ao Deus dinheiro e ao dogma do
capital.
Sobre o processo de desrealização empregado pelo capital e o conteúdo
destrutivo do seu “círculo vicioso” afirma Mészáros (2002):
As mediações de segunda ordem do capital constituem um círculo vicioso
do qual aparentemente não há fuga. Pois elas se interpõem, como
“mediações”, em última análise destrutiva da “mediação primária”, entre
os seres humanos e as condições vitais para a sua reprodução, a
natureza (idem; p. 179).

As mediações de primeira ordem são tão importantes ao capital (pois é o
“meio” por onde se realiza sua reprodução, onde se efetiva a geração da riqueza
pelo trabalho) quanto ao fato delas não poderem ser reconhecidas pelo sujeito que
trabalha. Já as mediações de segunda ordem são também tão necessárias para a
manutenção do processo de valorização e acumulação de capital quanto a
necessidade delas terem que ser reconhecidas como as próprias relações “naturais”
do homem.
Indo mais além, o homem está tão indissociavelmente ligado as suas
mediações primárias quanto o capital de suas mediações de segunda ordem; de
forma inversa, é também tão necessário ao capital negar as mediações de primeira
ordem do homem para o homem (apesar do capital estar preso a esta determinação)
quanto a necessidade das mediações secundárias negar o próprio homem. Assim é
que o capital se torna (o que nunca deixou de ser) a antítese da natureza humana e
vira propriamente sua condição desrealizativa.
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As mediações de segunda ordem aparecem e são concebidas, para o capital
e seus apologistas, como as próprias mediações primárias, como resultado do
desenvolvimento da capacidade do homem apropriar da natureza, como a
expressão da natureza evolutiva humana, como expressão de sua liberdade frente a
natureza.
É neste sentido que Alfred Marshall (1982), considerado como um dos
teóricos responsáveis pelo movimento de “humanização” da Economia Política
contra o “darwinismo social”, contra a concepção do “homo economicus”83, começa
seu Princípio de Economia Política84 escrevendo que ela própria, a Economia
Política, “é um estudo da humanidade” e, por isso, “de um lado é um estudo da
riqueza; e do outro, e mais importante, uma parte do estudo do homem” (idem; p.
23). Trazendo para si a responsabilidade de analisar o homem, de “fazer um estudo
do homem”, conclui na introdução de seu livro propondo a substituição do termo
“concorrência”, a própria concorrência capitalista, o mercado em si, por “liberdade de
indústria e de Empreendimento, ou mais brevemente liberdade econômica”, pois,
acreditava ele, descreveria melhor a economia moderna. E é assim, tentado
camuflar, dando um aspecto “humano” pela simples maquiagem terminológica de
problemas estruturais, que Marshall continua determinando as dimensões de sua
“economia moderna” dizendo que “são caracterizadas por maior confiança do
indivíduo em si mesmo, mais previsões e mais reflexões e livre escolha”.
Contudo, o próprio Marshall pondera que “naturalmente, esta escolha
deliberada e livre pode dar lugar a uma certa renuncia da liberdade individual
quando a cooperação ou a associação parece oferecer melhor caminho para o fim
almejado”. Na verdade, o que aparece para Marshall como possibilidade improvável
é sim a própria regra do mercado: a busca do lucro independente das condições
favoráveis a liberdade humana.
Sem procurar entender como se dá a incontrolabilidade do mercado na busca
do “melhor caminho” – ou seja, o mais lucrativo, que é o verdadeiro “fim almejado”–,
e a perda da “liberdade individual” por conta disso, e ainda como se quisesse redimir
83

Como bem diz Ottolmy Strauch, tradutor da edição citada da obra de Marshall: “Marshall contribuiu,
também, e sobretudo, para reabilitar e humanizar a Economia Política que, no curso da revolução
industrial, criara um mítico homo economicus, lobo de seu semelhante, movido exclusivamente pelo
interesse pessoal na luta pela sobrevivência do mais forte, num “darwinismo social” e incessante.
(STRAUCH, Ottolmy. Introdução. In: MARSHALL,1982; P. VIII)
84
MARSAHLL, Alfred. Princípios de economia: tratado introdutório. Tradução revista de Rômulo
de Almeida e Ottolmy Strauch; introdução de Ottolmy Strauch. – São Paulo / Abril Cultural, 1982.
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de sua incapacidade em desvendar tal contradição (insolúvel a partir do próprio
mercado) pelo seu compromisso em defesa da ordem do capital, o autor reconsidera
e procura se ater ao adiamento, ou melhor, a fuga do problema: “até onde essas
deliberadas formas de associação poderão destruir a liberdade na qual tiveram
origem, e até onde são capazes de levar à prosperidade pública, são questões que
ultrapassam o escopo do presente trabalho” (idem; 28-29).
“Progresso” e “liberdade” são, sem dúvida, algumas das palavras mais
usadas pelos teóricos da ordem metabólica do capital no compromisso de sua
apologia. Seu sistema de mediações é vinculado à própria história humana, da
natureza dos homens, para assim aparecer como auge dela própria, ponto máximo
de evolução, e para depois ser superior à ela, como um mito divino85.
Estruturalmente, pela natureza do capital, é impossível resolver a natureza de
suas contradições. Exatamente porque a natureza de suas mediações nega a
própria natureza humana ao mesmo tempo em que dela necessita para seu
processo valorizativo, afinal sem homens que produzem e consomem para a riqueza
e o poder de um punhado de outros o capital nem existiria. O capital é, antes de
tudo, um processo social. Para além da naturalização da natureza contraditória do
capital, Mészáros ainda diz que “o caso é que o capital deve afirmar seu domínio
absoluto sobre todos os seres humanos, mesmo na forma mais desumana quando
estes deixam de se adaptar a seus interesses e a seu impulso para a acumulação”
(idem; p. 185)86.
A natureza produzida pelo capital tão somente não corresponde a natureza
produzida livremente pelo homem e pelo seu trabalho como também a nega. O que
“A história, ainda que tendenciosamente ignorada, não merece o seu nome a não ser quando
concebida como aberta tanto em direção ao passado como na direção do futuro. Significativamente,
os que desejam fechar, na direção do futuro, a irrefreável dinâmica do desenvolvimento histórico são
obrigados a fazer o mesmo na direção do passado – ou não conseguirão fechar o círculo ideológico
necessário. Isto é absolutamente verdadeiro, não apenas para as teorias menores concebidas do
ponto de vista do capital, mas também para as notáveis representantes dessa abordagem, como
Hegel. O monumental plano do filósofo alemão – a tarefa consciente de obter a necessária
compreensão do que ele chama sem qualquer ambigüidade de ‘verdadeira teodicéia, a justificação de
Deus na História’ – afirma apresentar o grandioso plano da auto-realização atemporalmente
anunciada do Espírito do Mundo. É notável que esse magnífico plano apriorista, que deve ser
fechada na direção do futuro, culmine na filosofia hegeliana da história, em uma fase que não é outra
senão a da dominância da Europa capitalista e imperialista, descrita como ‘absolutamente o fim da
história’” (MÉSZÁROS, 2002; p. 184-185)
86
Só para citar a perversidade e o poder do capital na manutenção de suas mediações
desrealizantes e destrutivas podemos nos recordar dos “horrores da primeira guerra imperialista
global em 1914-18, passando pelo Holocausto nazista e pelos campos de trabalho stalinista até as
bombas de Hiroshima e Nagasaki” (idem; p. 185)
85
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antes era a realização da atividade humana, a condição do homem ser livre (livre
porque produz a natureza segundo suas necessidades e produz sua própria
natureza segundo a contemplação de suas necessidades pelo seu trabalho),
transforma-se em sua antítese: o capital, que nasce do trabalho e dele se apodera
para apropriar-se do mundo por ele criado.
As mediações primárias, as de primeira ordem entre o homem e a natureza,
antes condicionada pelo trabalho, são subjugadas as mediações de segunda ordem
do capital: trabalho assalariado, propriedade privada, Estado, lucro, etc. Isso ocorre
exatamente porque a mediação do homem com o seu trabalho se torna conflitante,
estranha e alienada. O trabalho não é mais a condição do homem somente produzir
a natureza, mas o meio de produzir uma natureza que serve de meio para a
acumulação do capital, e a ele pertence, e por ele é determinada.
As mediações de segunda ordem do capital retiram, ao subtrair do homem
seu trabalho, as próprias mediações entre os homens, pois é o trabalho que garante
sua condição genérica de homem, de ser social. Produz homens diferentes que
passam a ser definidos individualmente e que se relacionam de forma conflitante.
Sob o julgo das mediações do capital, o trabalho é para o homem, ou se
torna, coisa separada de si, que dia após dia tem ele que (depois de sofrer os
imperativos do mercado e o inferno do desemprego) ser consumido pelo capital. A
natureza produzida por este trabalho e a própria natureza do homem que trabalha
torna-se, também, coisa separada de si. Uma separação não harmônica, pois
continuamente se defrontará numa relação de hostilidade com o mundo que ele
mesmo criou, embora não o reconheça como seu, da mesma forma que ele também
defrontará com outro homem, seu patrão, que está em outra condição social, do lado
oposto de sua miséria, por isso “outro homem”, e por isso o culpado de sua
degradação, embora sua alienação impossibilite de reconhecê-lo claramente como
tal.
Quando o homem “tem que ganhar a vida, ganhar o mundo”, o que soa quase
como ditado popular entre os trabalhadores para com seus filhos, significa que nem
sua “vida” nem o “mundo” que ele vive de fato lhe pertence. Empurrados por esta
determinação quase que “natural” os sujeitos trabalhadores buscam, então, seus
objetivos de liberdade e conquista do/no mundo e, para isso, se vêem com a
obrigatoriedade de vender para um “outro homem” a única coisa que lhe pertence:
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seu trabalho. E quanto mais este pobre homem trabalha mais ele descobre que este
mundo e que sua vida não podem lhe pertencer. É neste momento que ele se
depara com a estrutural substância das mediações de segunda ordem: a
contradição viva capital-trabalho.
2.2 – Do trabalho do sujeito
No sistema do capital a desrealização do trabalho humano é a própria
desrealização da mercadoria força de trabalho. Ao ser comprado pelo capital, como
qualquer outra mercadoria, o trabalho é consumido na produção das mercadorias,
da própria riqueza social. A forma social capitalista, sua forma assalariada, não
muda em nada sua forma natural de ser atividade humana geradora de riquezas.
Sua condição histórica, ou melhor, sua redução à forma mercadoria, é apenas
a evidência de que o sujeito que trabalha não controla mais o destino do seu
trabalho, muito menos seus resultados, e que ele, o trabalho, pode pertencer a outro
homem mediante a troca por dinheiro. Como coisa a ser vendida no mercado, o
trabalho passa então a garantir a reprodução da individualidade do trabalhador, de
sua vida, somente pela separação, no ato da venda de sua força, daquilo que seria a
condição de sua realização enquanto homem livre perante os limites impostos pela
natureza.
Até então considerou-se, no presente estudo, o trabalho como a única forma
de gerar valores para o homem e para a sociedade como um todo. Mais que isso,
considerou-se que ele, o trabalho é a própria condição de o animal vir a ser
homem87 e que encontra, historicamente, sua desrealização na exploração pelo
capital. Mas como entender este processo essencial para a análise do homem e
suas mediações entre si e com a natureza?
Lukács afirma ser “mérito de Engels ter colocado o trabalho no centro da
humanização do homem” (1981; p. 04). Em artigo intitulado “Sobre o papel do
trabalho na transformação do macaco em homem” o próprio Engels (2004) inicia
dizendo:
87

“Para que o animal se torne o homem social, é indispensável que ele também se torne o centro da
natureza. Isto ele consegue pelo uso consciente dos instrumentos de trabalho. Neste momento a
natureza deixa de comandar as ações dos homens e a atividade social começa a ser uma simbiose
entre o trabalho do homem e uma natureza cada vez mais modificada por esse mesmo trabalho.”
(SANTOS, 2002 p. 201-2)
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O trabalho é fonte de toda a riqueza, afirmam os economistas. Assim é,
com efeito, ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais
que ele converte em riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do
que isso. É a condição básica e fundamental de toda a vida humana. E
em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o
próprio homem. (idem; p. 13)88

O que está posto é que a realização do homem se dá somente quando ele
garante sua própria reprodução. O homem busca coisas, objetos, para garantir sua
vida, sua reprodução, ou seja, produz para a sua existência como ser individual e ser
coletivo. O objetivo da busca é cessar suas necessidades e o objeto de sua busca é
sempre a natureza. É somente a natureza que pode lhe dar tudo que lhe é
necessário. O homem objetiva na natureza a busca dos objetos necessários e tal
relação se dá somente pelo trabalho. O trabalho é desta forma, a condição da
realização do homem pela mediação homem-natureza.
A natureza é, na sua plenitude, objeto do trabalho humano. A objetivação da
natureza é a forma com que o homem se desprende dela, dos seus limites, ao
mesmo tempo em que reconhece nela sua condição humana. É ainda, e por isso
mesmo, a condição da auto-existência: realiza a natureza enquanto objeto e se
realiza enquanto sujeito. O homem é, pois, um ser natural que se relaciona com a
sua “natureza externa” e é a partir daí que se reconhece enquanto sujeito histórico,
ao mesmo tempo em que reconhece a natureza como objeto de seu trabalho. Por
isso que o desprendimento não é dicotômico, mas dialético. A partir desta separação
o homem pode potencializar seu trabalho potencializando as possibilidades de retirar
da natureza tudo que seja necessário. A natureza criada pelo trabalho humano é a
natureza humanamente potencializada. Assim é que o homem é a única espécie
viva adaptada a todos ambientes naturais do planeta: pode ele viver do deserto às
florestas úmidas, do semi-árido aos pólos gelados.
- A relação sujeito-objeto
Na relação dialética, o objeto só pode ser objeto para um sujeito que assim o
concebe. A natureza só pode ser objetivada no momento em que ele, o homem, se
concebe enquanto sujeito. Para que o sujeito possa se auto-realizar pelo trabalho é
88

ENGELS, F. Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. In: A dialética do
trabalho / Ricardo Antunes (org.) – São Paulo: Expressão Popular, 2004.
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necessário que seja reconhecida a auto-realização de todos os outros sujeitos que
trabalham. Reconhecer-se como homem, ser racional, é reconhecer todos os outros
sujeitos como homem, como ser genérico, é ainda se reconhecer como homem ao
reconhecer o outro como homem. O trabalho é o meio da realização do homem
enquanto sujeito social, a condição da realização do ser social (LUKÁCS, 1981).
Porque, em um só momento, é pelo trabalho que se reconhece o sujeito que se
relaciona com a natureza e é somente como sujeito que se pode relacionar com
outros sujeitos, relacionar-se enquanto homem.
Se se a natureza é para o homem a condição da reprodução da vida e, por
isso mesmo, se ela é o objeto de sua realização enquanto homem a mediação
processada (a mediação homem-natureza) a partir do trabalho é uma relação
“metabólica” (MARX, 1983). Como coloca Marx, é o encontro da “natureza humana”,
das “forças naturais pertencentes a sua corporalidade, braços, pernas, cabeça e
mão” com a “natureza Externa” ao homem, seu objeto de trabalho (1983; p. 149). O
trabalho é assim um processo contínuo de produção: a produção da “natureza
externa”, a própria realidade concreta, e a produção da natureza do homem, a
própria natureza humana. Nas clássicas palavras de Marx: “Ao atuar, por meio deste
movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo
tempo, sua própria natureza.” (Idem; p. 149).
- A hominização do Ser em ser social mediante o objeto de trabalho
Como já afirmado, a partir do trabalho o homem modifica a natureza segundo
suas necessidades. Neste sentido, é indiferente se ele constrói cabanas ou arranhacéus, ambos servem como abrigo. Da mesma forma é indiferente se o trabalho na
produção de abrigo é primitivo ou moderno. Neste caso o conteúdo natural e
essencial do trabalho não se altera, pois cabanas e arranha-céus são feitos pelo
homem e para o homem.
Além de que no trabalho moderno quase que nunca o trabalhador do arranhacéu mora de fato nele, a diferença substancial desta forma histórica avançada de
trabalho em relação ao trabalho primitivo dos produtores de cabanas é que, no
primeiro caso, na produção do prédio moderno, há um maior acúmulo de trabalho
precedente: para construir o prédio precisa-se construir antes uma cidade,
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guindastes, tratores, máquinas de perfuração, ferros, cimento, concreto, a
engenharia e a arquitetura.
A natureza produzida pelo trabalho do homem é a natureza necessária ao
homem, de onde ele pode retirar coisas úteis. A natureza produzida pelo trabalho
ordenado, pago, comandado pelo capital, é a natureza que serve de fonte de lucro
para o capital, ou melhor, para o punhado daqueles que o tem.
A contínua realização e acúmulo histórico de processos de trabalho é a forma
de o homem potencializar sua capacidade de transformar a natureza e construir
continuamente um mundo humano. Pelo trabalho o homem faz um mundo segundo
suas vontades e necessidades ao mesmo tempo em que o processo de trabalho
neste mundo faz o homem: não foi de outra forma que o trabalho primitivo do
homem primitivo se transformou no trabalho moderno do homem moderno.
Da natureza primitiva do homem primitivo que vivia em cabanas à natureza
moderna do homem moderno que vive em metrópoles são, todas elas, naturezas
produzidas pelo trabalho, uma natureza historicamente necessária ao homem, um
mundo construído para o homem. Na hegemonia do capital, a natureza produzida
pelo trabalho não tem como objetivo as necessidades humanas, mas sim como que
as necessidades humanas se objetivem no lucro e pelo lucro.
O trabalho é, para Marx, uma condição estritamente humana. Como assim ele
afirma na famosa passagem escrita n’O Capital;
Uma aranha executa operações semelhante às do tecelão, e a abelha
envergonha mais de um arquiteto humano com as construção dos favos
de suas colméias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da
melhor abelha é que ele constrói o favo em sua cabeça, antes de
construir na cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado
que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e portanto
idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma da
matéria natural; realiza ao mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo,
que ele sabe que determina, como lei, a espécie e o modo de sua
atividade e ao qual tem de subordinar sua vontade (MARX, 1983; p. 149150)

Enquanto que o trabalho animal se estabelece como ato instintivo, da
reprodução individual e da espécie, o trabalho humano, muito embora seja também
atividade voltada a reprodução, é, contudo, um ato produtivo destinado e voltado a
uma finalidade, um objetivo que precede o próprio trabalho e que, ao mesmo tempo,
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dele depende para continuar se desenvolvendo. É o próprio pensar e agir da práxis
social que só o homem possui (LUKÁCS, 1981).
A objetivação da natureza e do trabalho a ser realizado nela é, pois, um ato
racional. Como observa Lessa (2007)89:
Esse momento de planejamento que antecede e dirige a ação, Lukács
denominou prévia-ideação. Pela prévia-ideação, as conseqüências da
ação são antevistas na consciência, de tal maneira que o resultado é
idealizado (ou seja, projetado na consciência) antes que seja construído
na prática. (idem; p. 24)

O momento da prévia-ideação é o momento em que os objetivos são postos
pelas necessidades do homem que se concretizam pelo trabalho. É a própria
imposição do homem sobre a natureza. O trabalho é por isso, como afirma Lukács,
um ato teleológico:
Deste modo é enunciada a categoria ontológica central do trabalho:
através dele realiza-se, no âmbito do ser material uma posição teleológica
que dá origem a uma nova objetividade. Assim o trabalho se torna o
modelo de toda a práxis social, na qual, de todo modo – mesmo que
através de mediações às vezes muito complexas – sempre são
transformadas em realidade posições teleológicas, em termos que, em
última análise, são materiais. (LUKÁCS, 1981; p. 06)

Somente o homem, na totalidade da natureza, reconhece suas necessidades
bem como as formas de sucumbi-las. Reconhece ainda que somente pelo trabalho
pode ele retirar da natureza o que lhe é necessário. No entanto, o trabalho não é o
meio do homem se dissociar, tornar-se estranho à natureza, objeto de sua atividade
laborativa. Muito pelo contrário. É exatamente por isso que o trabalho é a condição
do homem se reconhecer como parte da natureza, como ser natural ao mesmo
tempo em que (ainda pelo fato de se reconhecer como ser natural, como homem)
ele se torna ser social. Por isso que o trabalho tende sempre a levar a socialização
da natureza e à “naturalização” do homem.
- Quando a hominização se inverte em objetivação: do ser social à mercadoria

89

LESSA, Sérgio. A Ontologia de Lukács. Disponível em <http://www.geocities.com/srglessa/>.
Acesso em maio de 2007.
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A sociabilidade e a mediação homem-natureza ordenada pelo sistema do
capital é o processo inverso à condição natural do ser social que se realiza pelo
trabalho. Isso ocorre exatamente porque ao tornar a natureza e o trabalho
mercadorias, para ser propriedade privada, para dar lucro, e para ser a própria
acumulação, tanto a natureza como o trabalho (e por fim o próprio homem) são
reduzidos à condição de objetos com um determinado valor representado em
dinheiro e limitados à necessidade de “ser lucrativo”. O sujeito, as necessidades
humanas, o trabalho humano e seus produtos, a própria natureza produzida pelo
trabalho, que não representarem a possibilidade do lucro são meramente
descartados, menosprezados pelos interesses do capital, tornam-se supérfluos.
Ao realizar trabalho o sujeito se realiza enquanto homem. No mundo das
mercadorias, a realização do trabalho é a realização do lucro do capital ao mesmo
tempo em que é a desrealização do trabalho do homem e do próprio homem. A
contradição fundante é anunciada: o trabalho humano se desrealiza exatamente
pela necessidade da realização do capital.
O que o trabalho é para o homem senão sua capacidade de materializar
objetos de sua vontade, de sua necessidade? Ao fazer isso ele produz uma natureza
segundo seu objetivo, uma natureza que será a condição de realização de outras
formas de trabalho. A natureza, por mais “intocável” que possa se apresentar, é o
resultado do trabalho humano acumulado. Ao retirar dela, e ela mesma sendo,
utilidade para o homem significa que ela mesma representa, como bem assinala
Marx (1983), o meio de o homem gerar valores de uso. Independente das formas
históricas de acumulação e de exploração do trabalho (servidão, escravidão,
assalariamento, etc.) a sua essência não muda: o trabalho expressa a “eterna
necessidade natural de mediação do metabolismo entre o homem e a natureza e,
portanto, da vida humana” (idem; p. 50)
Ao trabalhar o homem gera valores de uso cristalizados na forma de produtos.
Estes podem servir tanto para o consumo individual como para a realização de
outros trabalhos na condição de matéria-prima, meios de trabalho, etc. Ao realizar
trabalho, gerar valores de uso, é dada também a possibilidade da realização de
trabalhos mais complexos na busca de novos objetivos e necessidades. Como
aponta
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potencializando-a ao mesmo tempo em que, ainda pelo trabalho, potencializa sua
capacidade de apropriar-se dela.
O objetivo do trabalho acaba no objeto, no produto finalizado: “uma matéria
natural adaptada às necessidades humanas mediante a transformação da forma”
(MARX, 1983; p. 151).
A objetivação do trabalho em um determinado produto tem como précondição processos de trabalho anteriores. A produção do tecido não seria possível
sem a produção de lã, da mesma forma que esta não seria possível sem a criação
de ovelhas, e daí em diante... Como observa Marx, o valor de uso do produto gerado
pelo trabalho não é somente seu resultado, mas também a condição de realização
de demais trabalhos90.
O produto acabado só existe com o fim de sua produção, com o fim do
processo de trabalho acabado. Contudo, os produtos do trabalho também são meio
de manutenção do processo de trabalho. Na produção usa-se, gasta-se, matériaprima, maquinaria, instrumentos, meios de trabalho que, por sua vez, também são
resultados, produtos de processos de trabalho precedente. O uso dos produtos na
produção de outros produtos é, por suas qualidades naturais, um consumo
produtivo. O martelo usado na fabricação de sapatos ou o robô na produção dos
carros modernos são feitos de metais que um dia se enferrujarão e deverão se
substituídos. O que interessa para o processo de trabalho é que, tanto o martelo
como o braço do robô, instrumentaliza, intensifica e potencializa o trabalho humano,
ou seja, o que interessa são suas qualidades, seu valor de uso. Na ordem do capital,
a intensificação do trabalho, possibilitada pela inserção dos instrumentos de trabalho
significa, diminuição de custos com trabalho humano, dispensa de trabalhadores,
desemprego e toda a miséria humana por trás dele.
Todos os produtos do trabalho são consumidos de forma produtiva. Todos
foram produzidos para alguma finalidade humana. Como mostra Marx, não importa
se o objeto, o produto, é consumido na produção de outros produtos (como matériaprima, no caso do couro na produção de sapatos ou aço na produção de carros; ou
como meios de trabalho, no caso do martelo na produção dos mesmos sapatos) ou
se os produtos servem para o consumo individual (vestuário, alimentos, etc.). No
“Exceto nas indústrias extrativas, cujo objeto de trabalho é preexistente por natureza, como a
mineração, caça e a pesca, etc. (a agriculrura só no caso em que desbravam terras virgens), todos
os ramos industriais processam um objeto que é matéria-prima, isto é, um onbjeto de trabalho já
filtrado pelo trabalho, ele mesmo já produto do trabalho (MARX, 1983; p. 152)
90
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primeiro caso, do consumo produtivo, o resultado do processo são outros produtos;
no segundo caso, do consumo individual, o resultado é o próprio indivíduo, a
reprodução da vida do sujeito. No primeiro caso, o consumo produtivo dos meios de
produção tem como resultado a manutenção do trabalho vivo do homem, da própria
produção; no último caso o resultado é a manutenção da vida do homem que
trabalha, daquele que produz.
A partir de tais considerações, Marx afirma que o trabaho é:
Atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do
natural para satisfazer as necessidades humanas, condição universal do
metabolismo entre o homem e a Natureza, condição natural eterna da
vida humana e, portanto, independente de qualquer forma desta vida,
sendo antes igualmente comum a todas suas formas sociais. (MARX,
1983; p. 153)

Essa é, ainda para Marx, a forma abstrata do trabalho: a essencial relação
metabólica do homem com seu trabalho e com a natureza. A condição do trabalho
na forma-mercadoria, existente somente na sociedade ordenada pelo capital é
apenas uma dada forma histórica: voltada à acumulação com uma determinada
origem na história, mas também com determinados limites históricos.
Como mercadoria o trabalho se coisifica. Ao invés de ser condição humana
objetivada na criação de coisas úteis, valores de uso, ele se torna objeto pela
condição auto-valorizativa do capital. Como coisa à venda o que seu possuidor, o
trabalhador, faz é vendê-la para viver, ao mesmo tempo em que só vive para vendêla. Como coisa a ser comprada o que seu comprador, o capitalista, faz é consumi-la
na produção de outras coisas, outras mercadorias. No consumo produtivo do
trabalho tem-se que ele deixa de ser do trabalhador para pertencer ao capital como
qualquer outra mercadoria coisificada e objetivada.
A “venda do trabalho” só pode se dar sob determinadas condições históricas.
Na era do capital, o trabalhador foi arrancado da posse de tudo que é necessário a
realização do seu trabalho e concentrado nas mãos de um punhado de gente, dos
senhores de capital.
O trabalhador só pode, então, reencontrar os meios de realização do seu
trabalho, os meios de produção, mediante a venda de sua força. Separado dos
meios de produção e de sua própria força de trabalho, que é comprada pelo capital,
o trabalhador também se separa dos resultados de sua atividade.
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Como mercadoria o trabalho perde seu conteúdo auto-realizativo para o
sujeito social. Assim como acontece com os meios de produção e com os resultados
da produção o capital passa a controlar também o trabalho91.
Mas o trabalho não perde sua essência, sua condição humana criadora de
valores de uso, apenas se desrealiza na realização do capital. O que ocorre é uma
inversão estruturalmente necessária para a reprodução e valorização do sistema: os
produtos resultantes do processo de trabalho, os valores de uso cristalizado, são
apenas meios de realização da troca, do próprio mercado. O objetivo da produção,
do processo de trabalho, não mais se define pelas necessidades humanas, mas sim
em usá-las para poder vender mercadorias, para trocar por dinheiro, para ganhar
mais dinheiro, para lucrar. O valor de troca se sobrepõe ao valor de uso. Neste
sentido, o trabalho, a condição da mediação do homem com a natureza, ao mesmo
tempo em que continua mantendo sua eterna mediação com a “natureza exterior do
homem”,

subordina-se

às

necessidades

auto-valorizativas

do

capital,

às

necessidades da acumulação, do lucro.
Para isso, como mostra Marx, duas coisas são necessárias: que a produção
do valor de uso (o produto em si e as necessidade humanas para qual ele foi
produzido) esteja subjugado à troca, ao mercado: e que os produtos tenham valor de
troca, que sejam mercadorias. Como também, que a venda desta mercadoria se
realize por um valor maior que o necessário a sua produção, aqueles gastos com
meios de produção e força de trabalho. O segredo da mercadoria é então revelado:
a unidade entre valor de uso e valor de troca sendo o primeiro subsumido pelo
segundo.
O processo de trabalho, a produção, não é nada mais do que a transformação
do trabalho e dos objetos do trabalho em coisas úteis; transforma couro em sapato,
tijolos e cimento em casa, etc. Tanto os sapatos como as casas representam valores
de usos destinados às necessidades humanas como o de se vestir e morar. O valor
do sapato e da casa não pode ser outro além do tempo de trabalho social
91
Neste sentido é como observa Antunes (2005; p. 69): “se podemos considerar o trabalho como um
momento fundante na sociabilidade humana, como ponto de partida do processo de seu processo de
humanização, também é verdade que na sociedade capitalista o trabalho se torna assalariado,
assumindo a forma de trabalho alienado. Aquilo que era uma finalidade básica do ser social – a busca
de sua realização produtiva e reprodutiva no e pelo trabalho – transfigura-se e se transforma. O
processo de trabalho se converte em meio de subsistência e a força de trabalho se torna, como tudo,
uma mercadoria especial, cuja finalidade vem a ser a criação de novas mercadorias objetivando a
valorização do capital” (ANTUNES, Ricardo. O caracol e sua concha: ensaios sobre a nova
morfologia do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2005)
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necessário à sua produção. Mas para que sapatos e casas sejam produzidos
precisa-se de couro e tijolos. O couro e o tijolo, assim como sapatos e casas, são
também produtos de um processo de trabalho. O produto final, sapato e a casa,
representam a cristalização da totalidade de todos os outros processos de trabalho
precedentes e necessários à sua produção: desde o criador de gado e o trabalho na
cerâmica até o artesão e o operário da construção civil. Assim sendo, o valor, tanto
do sapato como da casa, representa todo o trabalho social necessário, todo trabalho
precedente e mais o trabalho realizado na sua produção final.
Assim como o sapato vale mais que o couro e, da mesma forma, a casa vale
mais que a soma de seus tijolos, a questão crucial “de onde vem o valor a mais?”
encontra sua resposta: o valor a mais vem do trabalho, tanto do artesão como do
operário da construção, para continuar com o exemplo do sapato e da casa. Mas
então, como o capital, seja aquele da construção civil ou da indústria de calçados,
pode lucrar? A resposta é evidente: roubando trabalho, a medida do valor.
Para produzir sapatos e casas o capital de calçados e da construção civil
precisa comprar tudo que é necessário a sua produção: matéria-prima, maquinaria,
enfim, meios de produção, e mais a força de trabalho. Logicamente que o valor dos
sapatos e casas produzidas será equivalente aos valores gastos com meios de
produção e com o trabalho. Mas se o valor da produção for igual ao valor do
produto, o dono do capital não lucraria.
Assim como todas as mercadorias necessárias à produção, o valor da força
de trabalho não é definido pelo seu dono, pelo trabalhador, nem tão pouco pelo
quanto pode ele gerar de valor, mas sim pelo que o mercado impõe, pelo seu valor
de troca. Por isso que é fácil entender porque a miséria do trabalhador é tão
necessária à riqueza do capitalista. Isso só ocorre porque o trabalho se aliena do
sujeito como mercadoria na mesma medida que o dinheiro se valoriza como Deus. O
que ocorre na produção é o encontro dos valores de uso das mercadorias: as
qualidades naturais do couro e do tijolo essenciais à produção de sapatos e casas,
por exemplo, e mais a força de trabalho, a capacidade física e intelectual do homem
transformar couro em sapato e tijolos em casas, gerar valores de uso.
O couro e o tijolo são trabalhados pela atividade humana. Os meios de
produção não geram valores, mas sim transferem suas qualidades físicas e naturais
ao produto final, transferem seus valores de uso: o tijolo transfere sua resistência à

De “Supérfluos” a Sujeitos Históricos na Contramão do Capital

109

casa e o couro sua flexibilidade ao sapato. O valor da casa e do sapato é então
definido pelo valor dos materiais necessários à sua produção (que corresponde a
todo trabalho socialmente acumulado em meios de produção) e mais a força de
trabalho, a capacidade criativa do homem.
Mas para o capital o que lhe interessa no trabalho é exatamente sua
capacidade produtiva, seu valor de uso. Neste sentido, o que o capital paga pelo
trabalho é o equivalente somente o necessário a subsistência de seu dono, a
reprodução do trabalhador. E como que o capital lucra com isso? Ora, o trabalhador
não recebe pelo que produz, pois seu trabalho é alienado, mas sim pelo tempo em
que fica a disposição do capital, pelo tempo em que é consumido seu valor de uso.
Ele não se realiza pelo valor da sua produção, mas se desrealiza pelo tempo em que
produz valor para o capital. E o trabalhador acaba gerando mais valor do que ele
recebe como forma de pagamento, na forma de salário: eis a tal da mais-valia.
Para reproduzir suas forças vitais, manter-se vivo, o sujeito do trabalho
recebe uma quantia média pelo seu trabalho independente do valor gerado pelo
tempo despendido na produção. Esta quantia (o próprio valor do salário) pode
corresponder ao valor produzido em duas horas de trabalho, mas nada impede o
capital de explorá-lo por oito ou mais horas. O homem detentor do capital descobre,
assim, sua mina de ouro na miséria do trabalhador. Nada o impede de roubar
trabalho do sujeito miserável: “todas as condições do problema foram resolvidas e,
de modo algum, as leis [quase que divinas] do intercâmbio de mercadorias foram
violadas. Trocou-se equivalente por equivalente”. E o senhor de capital, com a
“justiça do direito” que só o dinheiro dá, compra tudo que é necessário para a
produção de suas mercadorias. “Depois faz o que faz qualquer outro comprador de
mercadorias. Consumir seu valor de uso” (MARX, 1983; p. 160).
O capital, ou melhor, seu dono faz o sujeito miserável trabalhar. Na sua
empresa transforma valor de uso objetivado, morto, cristalizado em produtos, o valor
dos meios de produção, em trabalho vivo, em novas mercadorias. Este é o “virtuoso”
homem do capital, “um monstro animado que começa a ‘trabalhar’ como se
estivesse amor no corpo” (idem; p. 161).
A valorização do capital, sua própria condição existencial, é assim a negação
do trabalho livre, da liberdade produtiva dos homens. Se o que basta ao capital é
manter o trabalhador vivo para manter trabalhando de nada o impede, pelas “justas”
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leis do mercado, de mantê-lo miseravelmente vivo para que vivo realize um trabalho
miserável, de nada o impede de matá-lo de fome e de desgosto.
A realização do capital pelo trabalho alienado é necessariamente a
desrealização do trabalho para o homem. Ao trabalho é pago uma quantia, um valor
miserável para gente miserável, e, em decorrência de tal compra, ao capital ele
pertence. O que é uma livre e natural condição humana se transfigura em
mercadoria limitada às necessidades produtivas e valorizativas do capital. O que era
do homem para o homem passa a ser do capital para o capital.
2.3 – Do sujeito que trabalha
Na sociedade ordenada pelo mercado e pelo dinheiro, a “moderna sociedade
capitalista”, trabalhador e os donos de capital se situam em posições diametralmente
opostas. É a culminância do processo histórico da separação dos meios de
produção em relação aos trabalhadores. Nesse sentido a subsistência do
trabalhador está condicionada ao valor de seu trabalho; a existência dos capitalistas
está condicionada pela sua capacidade de explorar e desvalorizar trabalho para
valorizar seu capital. Para os donos dos meios de produção (os capitalistas e os
proprietários de terra92) a força de trabalho é tão necessária quanto a necessidade
de se pagar o mínimo por ela: o suficiente apenas para reproduzir a capacidade de
trabalho do trabalhador e de seus descendentes, reproduzir a própria classe
trabalhadora. Para os trabalhadores a venda de sua capacidade de trabalho, ou
melhor, a venda da sua mercadoria “força de trabalho” é a única forma da
sobrevivência sua e dos seus descendentes.
O conjunto dos capitalistas, como a personificação do capital social total,
“lutam” no mercado pela defesa da acumulação e aumento de sua riqueza; os
trabalhadores, como a personificação da totalidade social do trabalho, “lutam” para

92

Nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos Marx escreve que “o proprietário fundiário e o capitalista
podem acrescentar vantagens industriais aos seus rendimentos, [ao passo que] o trabalhador [não
pode acrescentar] nem renda fundiária, nem juro do capital (Capitalinteresse) ao seu ordenado
industrial. Por isso é tão grande a concorrência entre os trabalhadores. Portanto, somente para o
trabalhador a separação de capital, propriedade da terra e trabalho é uma separação necessária,
essencial e perniciosa. Capital e propriedade fundiária não precisam estacionar nessa abstração, mas
o trabalho do trabalhador, sim.” (MARX, 2004; p. 23-24).
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fugir de sua miséria. Na arena do conflito de classes a sociedade capitalista produz
sua história na pobreza dos trabalhadores93.
O capital explora o trabalho; capitalistas exploram trabalhadores. Como
acontece com qualquer outra mercadoria usada na produção – maquinaria, matériaprima, instrumentos de trabalho, etc. – a existência do capital se dá no consumo
produtivo do trabalho. Consome sua capacidade de trabalho, a força do trabalhador,
consome seu físico e seu intelecto, consome, como diz Marx (1983: p. 141),
“músculo, nervo, cérebro, etc”. Na sociedade burguesa, na sociedade onde a
obtenção do lucro é uma “racionalidade virtuosa” e onde existência e a produção do
capital beira aos limites de divindade, o consumo do trabalho tende a ser um
consumo total da capacidade dos trabalhadores.
O consumo do músculo, da força física do trabalhador, da objetividade do
trabalho, é tão necessário quanto o consumo de sua racionalidade, de sua
subjetividade. O resultado desta relação, o resultado do consumo da objetividade e
da subjetividade do trabalhador, é o sujeito divorciado da riqueza material por ele
produzida e da sua autoconsciência enquanto real sujeito produtor das riquezas. Ou
seja, no capitalismo o produto do consumo do trabalho é o trabalhador consumido,
objetivado, coisificado e alienado.
O trabalho gera as riquezas para a sociedade. Na sociedade ordenada pelo
dogma do lucro e pelo Deus do dinheiro, o trabalho gera riqueza para o capital e o
capital gera pobreza para os trabalhadores. A reprodução e manutenção dessa
relação desigual e combinada só pode se efetivar a partir do consumo do
trabalhador alienado: do trabalhador separado da riqueza social; e separado de sua
história enquanto sujeito produtor de riquezas. Trabalho alienado está para o capital
como trabalhadores pobres estão para os capitalistas.
O trabalhador produz a si mesmo, (re)produz sua condição de trabalhador, de
trabalhador alienado, ao mesmo tempo em que produz mercadorias, ao mesmo
93

Ao escrever sobre A defesa do Trabalho Contra as Pretensões do Capital, Hodgskin afirma que “os
salários variam inversamente aos lucros, ou seja, os salários aumentam quando os lucros caem e os
lucros aumentam quando os salários caem [mesmo que seja uma queda relativa em ralação aos
lucros]; é por isso que os lucros – ou a parcela do produto nacional pertence ao capitalista – opõe-se
aos salários, ou a parcela do trabalhador”, ainda que esta relação necessite de um maior
aprofundamento e ainda que ela se apresente na forma de tendência, por isso mesmo “a teoria pela
qual os lucros são justificados, e que apóia o capital e a acumulação do capital como a mola principal
do progresso humano, é a teoria que os trabalhadores devem, em seu próprio interesse, examinar e
ser capazes de refutar, antes que tenham qualquer esperança de uma melhoria duradoura das suas
próprias condições.” (HODGSKIN, 1983; p. 313)
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tempo em que produz riquezas94. Trabalho e os produtos do trabalho se tornam
objetos estranhos aos trabalhadores a partir de um duplo processo de objetivação:
na história da produção, objetiva-se o trabalho em produtos-mercadorias; e, na
produção da história, objetiva-se o trabalho como valores-mercadorias.
A transformação do trabalho em objetos-mercadoria é, desta forma,
necessariamente seguido pelo seu estranhamento em relação aos trabalhadores: “A
efetivação do trabalho tanto aparece como desefetivação que o trabalhador é
desefetivado até morrer de fome” (MARX, 2004; p. 80). De forma inversa e não
menos necessária, o estranhamento do trabalhador aos meios necessários à sua
subsistência, aos produtos, às mercadorias por ele mesmo produzidas, é também a
condição para a objetivação do trabalho, para a sua redução à condição de
mercadoria. O trabalhador se torna refém do seu trabalho e dos resultados do seu
trabalho.
Na ótica do capital, a realização do trabalho ocorre no momento em que ele, o
trabalhador, gere produtos, mercadorias necessárias à sociedade, para assim gerar
mais lucro para o capital. Os produtos não pertencem aos sujeitos que trabalharam
em sua confecção, mas ao capital. Esta separação é tão necessária que só é
possível conceber acumulação ampliada de capital sob estas determinadas
condições.
O trabalhador só se reencontra com o objeto por ele produzido como
consumidor e não como seu real produtor.
O mundo dos objetos é construído na construção do trabalho coisificado e
objetivado. Quanto mais rico é este mundo objetivo mais pobre é o mundo do
trabalhador. A realização do capital no mundo dos objetos-mercadorias é, num só
momento, a desrealização do trabalhador como objeto-mercadoria.
Como coloca Marx (2004), a objetivação do trabalho se dá na efetivação do
estranhamento. É somente na perda do objeto resultante da produção que o
trabalhador encontra sua existência capitalista, sua existência alienada. Para realizar
trabalho, criar produtos, fazer mercadorias, o trabalhador se defronta com os
objetos, os meios do trabalho, com a matéria do trabalho, com a “natureza”, o
“mundo exterior sensível”. E é somente na “natureza sensível” que o trabalhador
94

“O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, fez-se coisa, é a objetivação do
trabalho. A efetivação do trabalho é a sua objetivação. Esta efetivação do trabalho aparece ao
nacional econômico como desefetivação do trabalhado, a objetivação como perda do objeto e
servidão ao objeto, a apropriação como estranhamento, como alienação.” (MARX, 2004; p. 80).
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encontra a matéria, os objetos do trabalho para exercer trabalho, para realizar
trabalho. É ainda a partir dessa materialidade que o trabalhador encontra também
seus “meios de vida”, “isto é, meios de subsistência física do trabalhador mesmo”
(idem; p. 81).
Na ordem do capital o trabalho é trabalho alienado e, assim sendo, quanto
mais o trabalhador cria, recria e amplia o mundo dos objetos, das mercadorias, o
mundo “exterior sensível”, mais estranho é este mundo para ele. Com o aumento do
poder do trabalho frente a natureza, de sua capacidade em apropriar-se dos objetos
do mundo sensível, aumenta-se também o poder deste “mundo exterior” sobre o
trabalhador: um mundo que só é exterior porque se torna exterior, torna-se estranho.
O trabalhador passa não somente pela metamorfose de “criador do mundo das
coisas” para “servo do mundo das coisas” como também, ele próprio, passa de
“sujeito histórico” para “objetos sem valor”, vira supérfluo.
A metamorfose se dá então pelo processo em que o mundo sensível deixa de
ser, cada vez mais, reconhecido pelo trabalhador como obra sua ao mesmo tempo
em que estes objetos se tornam a condição de sua miserabilidade, deixa de ser
“meios de vida no sentido imediato, meio para subsistência física do trabalhador
(idem; p. 81).
Seguindo nas palavras de Marx (2004):
Segundo este duplo sentido, o trabalhador se torna, portanto, um servo de
seu objeto. Primeiro porque ele recebe um objeto de trabalho, isto é,
recebe trabalho; e segundo porque recebe meios de subsistência.
Portanto, para que possa existir, em primeiro lugar, como trabalhador, em
segundo, como sujeito físico. O auge desta servidão é que somente como
trabalhador ele [pode] se manter como sujeito físico e apenas como
sujeito físico ele é trabalhador (idem; p. 82).

É somente separado, estranhado, dos meios de produção e dos meios de
subsistência, dos meios de vida, que ocorre a submissão do trabalho ao capital; é
somente desta forma que o trabalhador se aliena; e é somente desta forma que o
capital se realiza.
O estranhamento do trabalho ao seu dono se estabelece no momento em que
ele, o trabalho, torna-se mercadoria, uma “coisa” externa a si, externa ao sujeito que
trabalha: no momento em que o sujeito vende o trabalho, no momento em que ele
pertence e é consumido pelo capital. O trabalhador não mais exerce sua autonomia
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e controle sobre ele. O trabalho se objetiva fora do sujeito de tal forma que passa a
dominar o próprio homem: o trabalhador se torna servo do seu próprio trabalho.
Sob tais condições, a atividade humana se torna degradante e desrealizante.
O sujeito não está livre no trabalho, a necessidade de trabalhar o aprisiona. Sua
liberdade cessa no soar da sirene, nos ponteiros do relógio, na hora de ir trabalhar,
no momento de ter que trabalhar. “O seu trabalho não é, portanto, voluntário, mas
forçado, trabalho obrigatório” (idem, 83)
É somente no estado de pobreza que o homem pode fazer de seu trabalho a
mercadoria força de trabalho, e será ainda mais pobre aquele que não encontrar
ninguém para explorá-la. É na miséria, material e espiritual, que o trabalhador se
desrealiza no mundo ordenado pela lógica do capital; assim é que, estruturalmente,
o capital se realiza na desrealização do trabalhador.
Fora do emprego, a miserabilidade do trabalhador obriga-o a realizar as
formas mais degradantes, mais desumanas de trabalho. No emprego, no ato da
exploração do trabalho, por mais degradante que seja, o trabalhador miserável e
alienado se realiza obrigatoriamente.
Assim como observa Marx (2002), a miserável condição do trabalhador é a
forma pela qual o sujeito não se reconheça pelo/no seu trabalho. O trabalho é
mercadoria que se separa do seu dono, deixa de pertencer ao trabalhador no
momento em que é consumido pelo capital. Para o trabalhador, “viver” é estar fora
do trabalho: no vinho, na cama, na dança, no bar, etc... Estar no trabalho é estar fora
do “viver”, é deixar de ser sujeito, de ser livre. Estar no trabalho é estar ausente do
ser em si.
Na sociedade estruturada pelo capital o estar-no-trabalho é estar-fora-de-si.
Isso só ocorre no momento em que tudo tende a virar mercadorias, tende a ser
representado por um valor, tende a ser trocado por dinheiro para gerar mais
dinheiro.
No capitalismo exercer um trabalho, estar ocupado pelo trabalho, representa
uma necessidade imediata para o trabalhador e, por isso mesmo, o ter que trabalhar
representa a negação de sua liberdade, do “viver” do ser em si. Se a realização do
capital só se dá na desrealização do trabalhador, se estar-no-trabalho é estar-forade-si, contudo, para o trabalhador, estar trabalhando é a garantia da sobrevivência
sua e de seus descendentes. É o reconhecimento de sua capacidade produtiva, de
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seu valor. É ser rentável para ele e para seu empregador e, por isso, necessário e
importante. É se realizar como trabalhador que ele é enquanto se desrealiza como
sujeito histórico que ele nunca reconheceu. Assim é que, para o sujeito do mundo do
trabalho, achar um emprego é “conquistar” um emprego.
Se é fora do trabalho que ele se reconhece como sujeito que vive; se é
somente fora do trabalho que ele é um ser livre, um ser em si; se o trabalho na sua
forma assalariada-capitalista é para o trabalhador momento de ausência da sua
autonomia (sem ter hora pra entrar, sair; cumprir metas, regimentos, determinações;
ter obrigações, responsabilidade indesejada; ter que mostrar e dar resultados; etc...),
entretanto, para o trabalhador sem o emprego, sem trabalho, isso se inverte.
Para um trabalhador sem emprego, desempregado, a possibilidade de
realização de sua liberdade mesmo fora do trabalho, do ser em si, não existe. Ele
não pode se realizar fora do trabalho já que, enquanto trabalhador, nem trabalho ele
tem. Seu objetivo é encontrar trabalho para sobreviver, reproduzir a si e seus filhos,
os filhos da classe trabalhadora. É se realizar enquanto trabalhador, ainda que
alienado. Seu objetivo é ser trabalhador no trabalho para não ser fora dele. Para o
trabalhador estar sem trabalho é ser inútil, desnecessário, sem valor, supérfluo, sem
importância pra ninguém. É ser tão ninguém que não serve nem pra ser expropriado,
explorado, usurpado por ninguém.
Para o trabalhador estar-no-trabalho é ter um tempo comprado pelo capital,
um tempo de vida que não lhe pertence, é estar-fora-de-si para poder encontrar-se
no tempo em que não está trabalhado. Para o desempregado, estar-fora-do-trabalho
significa não poder nem ter esse “direito”: não ter a possibilidade de reencontrar-se
no tempo em que não está trabalhando. É não poder “viver”, pois o trabalhador só
vive depois de garantir a subsistência, sua própria existência, de se realizar, de ser
trabalhador, depois de trabalhar, depois de estar-no-trabalho.
Dentro e ou fora do trabalho o sujeito vive pelo e para o trabalho para não
morrer fora dele: trabalha para sobreviver, subsistir, e só consegue viver, realizar-se,
fora dele, depois de trabalhar. A liberdade não é encontrada no trabalho, mas sem
trabalho sua miséria é ainda mais perversa. O mundo de coisas criado pelo trabalho
não pertence ao trabalhador, pior, representa seus grilhões.
E como se estabelece este processo?
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Universalmente, o homem busca na natureza imediata a realização de suas
necessidades. A relação só se efetiva mediante a realização do trabalho. O trabalho
é, pois, a condição genérica do homem, sua própria condição de ser livre:
“fisicamente o homem vive somente destes produtos da natureza, possam eles
parecer na forma de alimentos, aquecimento, vestuário, habitação, etc.” (MARX,
2004; p. 84).
Como já assinalado, o mundo de coisas criado pelo trabalhador só pode ser
um mundo naturalmente humano, pois nunca deixou de ser humanamente natural. O
trabalho é assim a própria condição de, ao mesmo tempo, possibilitar ao homem a
liberdade frente aos limites da natureza imediata e fazer com que ele, o sujeito que
trabalha, exerça sua liberdade produzindo a própria natureza. E a produz num duplo
sentido: recria e reproduz sua realidade imediata, a “natureza material exterior”, ao
buscar incessantemente objetos, produtos, para atender suas necessidades; e, ao
descobrir e redescobrir as possibilidades de contemplação de suas necessidades,
produz e recria sua própria natureza, a natureza humana.
A perversidade e a violência do trabalho coisificado e alienado se expressa
assim também neste duplo sentido: estranha o homem de sua “natureza imediata” e
de sua própria “natureza criada”. Como no mundo das mercadorias tudo tende a
virar coisas: natureza, trabalho e homens se objetivam e coisificam para gerar
valores. E o trabalho que seria a condição genérica do homem se realizar enquanto
homem no momento em que ele se supera na superação de suas necessidades,
superando o que se apresenta como limite imposto pela natureza, é invertido na
forma de que é a necessidade do homem viver, ou melhor, sobreviver que o faz
trabalhar. Como diz Marx: “Faz-lhe da vida genérica apenas um meio de sua vida
individual” (idem; p. 84). O trabalho deixa de ser a orientação da liberdade humana
para negá-la.
A “necessidade de trabalhar” não vem da condição natural humana de pensar
e refletir sobre sua realidade, conceber necessidades, traçar objetivos e superar o
que lhe falta, superar seus limites, mas sim e propriamente de sua condição natural
de ser mero animal e que, assim sendo, como todos os outros, precisa comer para
viver. Assim como a aranha constrói suas teias pela necessidade imediata e
instintiva de se alimentar e se reproduzir, o sujeito que trabalha tende a exercer sua
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condição animalesca e instintiva no trabalho para, assim como qualquer outro bicho,
poder comer, sobreviver e reproduzir.
Mas o trabalho humano é em sua essência um ato racional e consciente. O
trabalho humano se efetiva pela natureza e na sua produção. E o “trabalho animal” e
instintivo não produz a natureza, mas é a própria natureza. A natureza
humanamente trabalhada é para o homem a materialização de sua vontade,
necessidade e desejo e, por isso mesmo, ela já existe antes mesmo de sua
concretização, como objetivo na consciência do homem. O trabalho é por isso um
ato consciente, um ato de liberdade, auto-realização e auto-existência. “A atividade
livre, consciente constitui o caráter do ser humano” (SOBRAL, 2005, p. 123)95.
A forma do trabalho estranhado e alienado próprio do sistema do capital se
realiza necessariamente na transformação do ato consciente, livre e auto-realizativo
do homem “apenas um meio para sua existência.” (MARX, 2004; p. 85).
Nas palavras de Marx (2004), “o engendrar prático de um mundo objetivo”, a
relação com a natureza imediata, é:
A prova do homem enquanto um ser genérico e consciente, isto é, um ser
que se relaciona com o gênero enquanto sua própria essência ou [se
relaciona] consigo enquanto ser genérico. É verdade que também o
animal produz. Constrói para si um ninho, habitações, como a abelha,
castor, formiga, etc. No entanto, produz apenas aquilo de que necessita
imediatamente para si ou para sua cria; produz unilateral[mente],
enquanto o homem produz universal[mente]; o animal produz apenas sob
o domínio da carência física imediata, enquanto o homem produz,
primeira e verdadeiramente, na [sua] liberdade [com relação] a ela; o
animal só produz a si mesmo, enquanto o homem reproduz a natureza
inteira; [no animal,] o seu produto pertence imediatamente ao seu corpo
físico, enquanto o homem se defronta livre[mente] com o seu produto. O
animal forma apenas segundo a medida e a carência da espécie à qual
pertence, enquanto o homem sabe produzir segundo a medida de
qualquer species, e sabe considerar, por toda a parte, a medida inerente
ao objeto; o homem também forma, por isso, segundo as leis da beleza
(idem; p. 85).

A própria consciência é, por si só, a garantia do homem enquanto ser
genérico, pois é somente através dela que o homem se reconhece enquanto
homem. O ser genérico existe no autoconhecimento e somente o homem, na
totalidade da natureza, tem determinada capacidade. O contato com a natureza, a
95

SOBRAL, Fábio Maia. Concepção circular de homem em Marx: um estudo a partir dos
Manuscritos Econômico-Filosófico de 1844 – São Paulo: Editora Nojosa, 2005.
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relação entre a Natureza humana com sua Natureza imediata, é a própria condição
da realização do ser genérico. O homem cria coisas para uma finalidade e se
relaciona com a natureza na garantia deste processo. A finalidade da ação, da
mediação homem-natureza, é por isso a forma como o homem objetiva a natureza.
Sujeito e objeto se relacionando intrinsecamente na construção de ambos: da
condição humana e da própria natureza. A finalidade da ação do homem na
natureza é uma finalidade racional: a ação é pensada, planejada e processada.
A existência da finalidade da ação pressupõe a existência de objetivos. E os
objetivos não são nada mais do que o desejo de superar necessidades. O homem
objetiva a natureza, ou impõe seus objetivos a ela, pela garantia do fim de suas
necessidade. A ação, o agir na natureza, é por isso determinada por uma finalidade
e o trabalho, que é a expressão desta ação – da mediação homem-natureza – é
uma condição racional e realizativa do homem, pois ele tem necessidades, objetivos
e finalidades que vão desde “o alimentar do seu corpo animal”, sua reprodução física
e biológica, até “o alimentar do espírito”, a reprodução de sua racionalidade e
intelecto pela arte, literatura, filosofia, ciência, cultura, etc...
O produto do trabalho é o mundo objetivo e concreto, material e imaterial. É
um mundo pensado, objetivado e produzido de forma naturalmente humana e
humanamente natural. É por isso a própria natureza. O homem se constrói ao
construir a natureza. Ontologicamente, torna-se homem ao produzir sua natureza e a
natureza do seu mundo. Torna-se homem pelo trabalho.
O mundo construído pelo trabalho (e não há outra forma do homem produzir
seu mundo) pertence ao sujeito que trabalha. É nele, em seu mundo construído, que
o sujeito se reconhece, toma consciência de si, torna-se ser genérico. O seu mundo
é sua realização, sua “efetivação”. O não reconhecimento do mundo enquanto seu,
o produto do seu trabalho, é a própria desrealização do sujeito, sua “desefetivação”.
Não se reconhecer no mundo por ele mesmo criado, no seu próprio mundo, é não se
reconhecer enquanto sujeito carregado de consciência, é não se reconhecer
enquanto ser genérico. É estar no mundo dos homens sem se reconhecer enquanto
homem; estar no mundo humano sem ser humano.
A natureza criada pelo trabalho alienado – pelo trabalho estranhado,
subjugado pelo capital; pelo trabalho que pode ser vendido e comprado, pelo
trabalho que é mercadoria – não pertence ao sujeito que trabalha. E este mundo
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naturalmente humano e humanamente natural, que deveria ser a condição de sua
realização enquanto homem carregado de consciência e liberdade, passa a ser sua
prisão, um mundo hostil. O ser genérico não mais se efetiva no seu mundo, mas se
desefetiva no mundo que não é mais seu96.
Isto porque este mundo agora só pode garantir sua reprodução animal, física,
biológica. É somente assim que, na medida em que o sujeito trabalha, produz seu
próprio inferno e é por isso que ele vai procurar em uma religião e em um Deus seu
céu. O mundo do seu trabalho lhe foi subtraído, roubado, e é infeliz pensar que só
existe este mundo, um mundo que não é seu. Não há maior violência que essa.
Ao produzir um mundo que não é seu produz também um homem que não é a
si próprio, produz um ser-fora-de-si. Da mesma forma estranhada que se relaciona
com os produtos que ele produziu se relacionará com os produtos produzidos por
outro homem. O ser genérico deixa de existir, pois no estranhamento o “homem”
(genérico) não existe, existe sim “um outro”, outros homens. O trabalho torna-se
meio da existência puramente individual ao mesmo tempo em que perde a qualidade
de ser meio da existência do homem, do ser genérico, do ser-em-si. Como diz Marx
(2004): “Em geral, a questão em que o homem está estranhado do seu ser genérico
quer dizer que um homem está estranhado do outro, assim como cada um deles
[está estranhado] da essência humana” (idem; p. 86).
Os objetos, as mercadorias que o trabalho estranhado produz, não pertencem
ao trabalhador e serão tão estranhos para ele quanto qualquer outro objeto
produzido por qualquer outro trabalhador. Da mesma forma, seu trabalho, a
condição da realização humana, torna-lhe tão estranho quanto ao trabalho de
qualquer outro homem.
Isso porque o sujeito se separa e se estranha do seu trabalho somente
porque ele, o trabalho, transforma-se em coisa, objeto-mercadoria, tal como
qualquer outro objeto-mercadoria produzido pelo seu próprio trabalho. O homem é
então divorciado de sua condição de produtor e vira, como qualquer outro no
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“O trabalhador é roubado não só na sua vida, mas também no seu objeto de trabalho. Quanto mais
ele se esforça, mais pobre se torna, menos se pertence a si mesmo. A Natureza se apresenta ao
homem como sua fonte de meios de vida e de meios de trabalho. Mas, no capitalismo, quanto mais o
trabalhador se apropria da natureza, mais ele deixa de lhe servir como meio para seu trabalho e meio
para si próprio.” (DUARTE, Rodrigo A de Paiva. Marx e a natureza em O capital. São Paulo: Edições
Loyola, 1995, p. 47).
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mercado, vendedor e comprador: vende sua mercadoria “trabalho”, aliás sua única
mercadoria, e compra os produtos do trabalho que deixou de lhe pertencer.
Por outro lado, o trabalho só pode ser comprado por outro homem que,
depois de consumi-lo na produção de mercadorias, apresenta-se novamente no
mercado agora como vendedor de mercadorias para os mesmos homens que as
produziram, para os mesmos homens que tiveram seu trabalho subtraído, para os
mesmos homens que ele, o capitalista vendedor de mercadorias, retirou sua
autonomia produtiva, sua condição auto-realizativa, seu trabalho.
Por isso é que a separação dos resultados do seu trabalho e o estranhamento
do homem a si próprio (enquanto homem genérico) só se dá na relação com outro
homem, o capitalista. Este “outro homem” não lhe é comum, não se identifica como
e com aquele que trabalha, não está na mesma condição do trabalhador. Muito pelo
contrário, é seu “inimigo”: é o odioso chefe, patrão, etc. É através dele que o
trabalhador desrealiza ao ser forçado a produzir sua auto-existência.
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3 – “TRABALHADORES SEM PROPRIEDADE” E OS TERRITÓRIOS DO
CAPITAL: A GEOGRAFIA DO (DES)TRABALHO
Em 1844, nos conhecidos Manuscritos Econômicos-Filosóficos, Karl Marx
(2004) 97 assim inicia seu capítulo dedicado ao Trabalho estranhado e propriedade
privada:
Partimos dos pressupostos da economia nacional [a própria economia
política]. Aceitamos sua linguagem e suas leis. Supusemos a propriedade
privada, a separação de trabalho, capital e terra, igualmente do salário,
lucro de capital e renda da terra, da mesma forma que a divisão do
trabalho, a concorrência, o conceito de valor de troca etc. A partir da
própria economia nacional, com suas próprias palavras, constatamos que
o trabalhador baixa à condição de mercadoria e à de mais miserável
mercadoria, que a miséria do trabalhador põe-se em relação inversa à
potência e à grandeza da sua produção, que o resultado necessário da
concorrência é a acumulação de capital em poucas mãos, portanto a mais
tremenda restauração do monopólio, que no fim a diferença entre o
capitalista e o rentista fundiário desaparece, assim como entre o agricultor
e o trabalhador em manufatura, e que, no final das contas, toda a
sociedade tem de decompor-se nas duas classes dos proprietários e dos
trabalhadores sem propriedade (idem; p. 79).

Considerada como a primeira grande obra de síntese de seu pensamento
(MÉSZÁROS, 2006)98 e sua primeira investida teórica contra os escritos econômicos
clássicos como os de Adam Smith e David Ricardo (JINKINGS, 2004)99, até então os
grandes nomes da Economia Política e defensores da ordem emergente, da ordem
sociometabólica do capital (na forma do capitalismo industrial), Marx aponta nessa
obra, também conhecida como Manuscritos de Paris, de forma bastante clara a
tendência depreciativa na qual as leis do processo de valorização do capital levaria a
sociedade: a profunda e estrutural divisão entre um punhado de vencedores do
mercado capitalista, os donos de capital e terra, e da grande massa de
trabalhadores radicalmente separada e desapropriada dos meios de realização do
trabalho: terra e meios de produção.
A

história

da

valorização

do

capital,

dada

suas

contradições,

é

necessariamente produzida na desvalorização do trabalho, exatamente sua fonte de
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MARX, Manuscritos econômico-filosóficos, 2004.
MÉSZÁROS, A teoria da alienação em Marx, 2006.
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JINKINGS, Ivana. (apresentação). In: MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos; tradução
de Jesus Ranieri. – São Paulo: Boitempo, 2004.
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valor. O avanço do capital na busca do lucro e da renda da terra para seus donos é
fundamentado no avanço da miséria dos trabalhadores. Essa é a estrutural condição
histórica do capital: realizar-se na desrealização do trabalho e dos trabalhadores.
No campo ou na cidade, na agricultura ou na indústria, a dinâmica deste
processo, existente a partir do mercado capitalista, tende sempre a se estruturar
pela massificação de trabalhadores e pela conseqüente configuração de verdadeiros
territórios onde a miséria é sua maior característica, ainda que sua materialização se
dê de forma diferenciada histórica e espacialmente. Como se pode observar na
Figura 2 abaixo, um território expresso pela miséria da paisagem.

Figura 2:
Assentamento Zumbi dos Palmares – MTD – Vitória da Conquista/BA.
Fonte: Pesquisa de campo, agosto de 2006.
Foto: Menezes, S. O.

Em momentos de plena expansão, como apresentado no “glorioso período
fordista/taylorista” entre o Pós-1945 e a década de 1970, por exemplo, o aumento
grandioso das taxas de lucro tende a ocultar a tendência desrealizativa do trabalho e
dos trabalhadores. Isso se torna possível exatamente pela possibilidade que o
capital assume em assimilar seus ganhos às necessidades dos trabalhadores na
forma de aumento salarial, direitos trabalhistas, seguridade social, etc.
Não de outra forma, os “ganhos concedidos” aos trabalhadores são muito
mais o resultado da luta e da força dos trabalhadores perante o capital, do que
propriamente uma “bondade” dos senhores de indústria e dos senhores de terra.
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Contudo, uma melhoria das condições reais dos trabalhadores, sob a ótica do
capitalismo, está necessariamente limitada pela dinâmica da valorização do capital.
Ainda assim são relativamente e incomparavelmente menores que os ganhos de
seus patrões (em lucro e renda da terra). A melhoria e os ganhos da classe
trabalhadora jamais podem deixar de ser “assimiláveis”, jamais podem representar
uma ameaça ao sistema acumulativo.
Do ponto de vista do capital, a “assimilação dos ganhos” dos sujeitos do
mundo do trabalho representa fundamentalmente um aumento da capacidade social
do consumo, essencial para a realização total da valorização e da acumulação. Do
ponto de vista do trabalho, o desenvolvimento deste processo tem sempre como
pano de fundo e raiz estrutural a miséria como destino que, mais cedo ou mais tarde,
tornará-se evidente na paisagem e na subjetividade dos trabalhadores no momento
de uma "crise econômica", uma crise sistêmica100.
É

exatamente

nos

momentos

de

crise,

basicamente

crises

de

superprodução101, que o capital revela sua real finalidade: explorar e explorar para
lucrar e lucrar. A história do capitalismo pode então assim ser resumida: nos
momentos de expansão do mercado os trabalhadores ganham, ainda que os ganhos
do capital se dêem numa proporção bem maior; nos momentos de crise, sobretudo
causada pela necessidade de manter os “ganhos do capital”, os trabalhadores
perdem, também numa proporção bem maior. É assim que, na ordem do capital, o
destino incomensurável dos sujeitos do mundo do trabalho é sempre a pobreza e a
miséria.
O abismo estrutural da miséria é a própria condição da realização do capital,
pois é somente miserável e alienado que se realiza a subordinação do trabalhador
ao mercado e ao seu patrão: a própria subordinação do trabalho ao capital. Ao
mesmo tempo, a ativação extrema da condição de pobreza, pelo processo da
desrealização do trabalho, pode representar e ser a evidência de que o capital está
com seu sistema valorizativo em crise. Primeiro porque o aumento da miserabilidade
100

É como Harvey (2005; p. 45) coloca: “Se necessariamente, a produção e o consumo se interagem
de modo dialético na produção como totalidade, resulta que as crises originais das barreiras
estruturais a acumulação podem se manifestar tanto na produção quanto no consumo, e em qualquer
uma das fases de circulação e de produção do valor” (HARVEY, David. A geografia da Acumulação
capitalista. In: A produção capitalista do espaço. – São Paulo: Annablume. 2005. p. 41 – 74)
101
Ainda com Harvey (2005): “Claro que essa superprodução é apenas relativa, e não tem nada a ver
com as necessidades humanas absolutas: ‘diz respeito à demanda retraída pela incapacidade de
pagamento’ (Marx, 1969: 506)” (idem; p. 46)
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dos trabalhadores representa diminuição da capacidade de consumo, da capacidade
social de absorção das mercadorias produzidas. Se o trabalhador não puder realizar
a troca de dinheiro por mercadorias, os senhores do capital não poderão trocar suas
mercadorias por dinheiro e, assim, não terão lucro. Segundo porque o crescimento
radical da população redundante, de supérfluos, evidencia que o capital não está
conseguindo absorver o excedente de trabalho social disponível, exatamente porque
o mercado não consegue mais se expandir. A expressão disso sempre se efetiva
pela queda das taxas de lucro, o aumento da monopolização e a financeirização
parasitária do mercado.

Figura 3:
Antigo acampamento Carlos Marighela – MTD – Vitória da Conquista/BA.
Fonte: Pesquisa de campo, agosto de 2006.
Foto: MENEZES, S.O.

Com o esgotamento do padrão “fordismo/taylorismo” na década de 1970 o
sistema do capital entra em profunda crise, a “crise estrutural”. As evidencias deste
processo são caracterizadas, não por coincidência, pela queda das taxas de lucro,
monopolização, financeirização, desemprego estrutural e aumento dos níveis de
miséria dos trabalhadores. Como exposto na Figura 3.
Neste contexto de crise estrutural, ao mesmo tempo em que se torna difuso e
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confuso a identificação das personificações do capital, dos senhores do capital
(quem são os capitalistas da era da financeirização?), os trabalhadores vão se
identificando cada vez mais como os miseráveis sem trabalho e sem terra, os
“trabalhadores sem propriedade”.
Nestes novos tempos, a extrema separação entre a pequena quantidade de
proprietários de capital e terra, os “ganhadores globais”, e os “perdedores no
mercado capitalista” (Conceição, 2005; p. 168)102, não menos globais, tem
aprofundado o conflito de classes a níveis estruturais. Uma disputa desesperadora
se trava entre aqueles que buscam de todas as formas manterem-se lucrativos e
fugir da falência, os capitalistas, e aqueles que tentam fugir de sua pobreza, a
grande massa de trabalhadores.
Da mesma forma, os campos de batalha do conflito estrutural da sociedade
ordenada pelo capital avançam por terrenos mais amplos e vão da clássica luta
sindical às periferias urbanas e ao espaço agrário. É notória a expansão, sobretudo
no Brasil, de movimentos sociais que, no campo e na cidade, diante do processo
desenfreado do avanço do capital na busca pelo lucro e da renda da terra, assumem
diversidades de lutas (por moradia, trabalho e terra) como é o exemplo do
Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD), caso empírico abordado na
presente pesquisa. E o MTD, assim como os demais Movimentos Sociais, “se
camponês, se operário” (THOMAZ, 2006)103, não pode ter outra origem senão da
dinâmica estrutural das novas formas em que se reveste a exploração do trabalho
relacionado a funcionalidade total do sistema do capital (sua estrutura realizativa que
envolve desde a produção do valor-mercadoria, sua circulação, distribuição do valor,
até o consumo, enfim, a realização social total do circuito do valor-capital nestes
tempos conturbados de crise).
É ao falar sobre os objetivos e da essência geral do Movimento dos
Trabalhadores Desempregados (MTD) que, Francisco Galvão (2006), membro da
articulação nacional do Movimento, revela que:
- O MTD é um movimento de massa e surge em função do desemprego. Tem por objetivo
102

CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz. A Geografia do espaço da miséria: Revista Scientia Plena, v.1, n.
6, novembro de 2005.
103
THOMAZ Jr., Antônio. A (des)realização do trabalho: se camponês, se operário! Repensar
crítico
sobre
classe
trabalhadora
no
Brasil.
Disponível
em:
<http://www.alasru.org/cdalasru2006/12 GT Antonio Thomaz Júnior.pdf> Acesso em junho de 2007.
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organizar os trabalhadores. É fruto das próprias contradições do capitalismo. Surge
exatamente por não existir mais emprego, talvez o maior problema da sociedade que atinge
grande parte da população. Este problema não está sendo e nem vai ser resolvido por
governo, seja ele de direita ou de esquerda, nem o próprio sistema prevê resolução para o
desemprego. Muito pelo contrário, ele prevê cada vez mais a substituição do homem pela
máquina. O próprio sistema se reestruturou, houve a reestruturação produtiva, de modo que
o desemprego não é de forma nenhuma conjuntural, não é uma coisa momentânea, mas
sim estrutural. Em função disso o MTD surge para organizar os trabalhadores
desempregados no sentido da construção de uma alternativa conjunta de trabalho,
alternativas coletivas de trabalho104.

Nesta breve definição sobre as origens estruturais do MTD, um Movimento
Social de luta por trabalho, e que visa organizar os trabalhadores da periferia
urbana, como acontece em Vitória da Conquista/BA, como pode ser observado na
Figura 4, três elementos mais gerais são abstraídos, no sentido de entender a
condição do mundo do trabalho, nas atuais relações reprodutivas do sistema do
capital permitindo pensar, assim, em uma Geografia do (des)trabalho:

Figura 4:
Bairros periféricos de Vitória da Conquista/BA onde o atua o MTD.
Fonte: Pesquisa de campo – Imagem GoogleEarth™, abril de 2007
Elaboração e digitalização: MENEZES, S.O.
104

Entrevista realizada no mês de agosto de 2006.
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O primeiro elemento a ser destacado diz respeito a própria natureza da
existência do Movimento na qual o trabalho é afirmado como a questão central.
Assim sendo, é também a sua categoria de análise.
Embora para os outros movimentos sociais no Brasil e no mundo, sobretudo
campesinos (como o MST), o trabalho não esteja referenciado como a bandeira de
luta, mas sim a terra, é preciso observar que a tendência de expansão do mercado
pelo capital, seja na apropriação direta da mais-valia ou da renda da terra, dá-se de
forma tão incontrolável e numa dinâmica tão desrealizativa para o trabalhador
camponês e operário, que na síntese do processo e no conflito dos interesses,
“desaparece a diferença entre o agricultor e o trabalhador em manufatura” (MARX
2004, p. 79).
Neste sentido é importante considerar a necessidade de outras análises que
desvendem as formas específicas de como este processo tem avançado nas
singularidades desses Movimentos, bem como suas atuações no campo e na cidade
(como aqui se faz com o caso do MTD). Isso porque o processo da desrealização do
homem pelo trabalho na ordem do capital, sobretudo nos tempos da chamada "crise
estrutural do capital", ganha destaque central pelo seu alto poder destrutivo e
desumanizante105. O avanço do capital por fôlego reprodutivo não apresenta
fronteira nem limites na busca pela exploração do trabalho: da própria mais-valia e
da renda da terra. A repercussão deste processo para o mundo do trabalho se
mostra bastante evidente para os trabalhadores no aumento do desemprego, da
exploração do trabalho, da concentração de terra e no aumento das condições de
miséria, seja no campo ou na cidade.
Quanto mais a crise se aprofunda nas contradições do sistema produtor de
mercadorias mais a regra passa a ser o "ter que extrair lucro" de todas as formas e
em todos os lugares. A busca de "novas fronteiras", a própria expansão do mercado
pelo capital produz, na mesma intensidade, a elevação do processo da
105
Nesta perspectiva, outros trabalho em fase de conclusão e concluídos, sob a orientação da Prof.
Alexandrina Luz Conceição (NPGEO-UFS) têm mostrado como tem-se concretizado a dinâmica do
capital no espaço. É o caso dos trabalhos em andamento de Suzane Tosta Souza, Vanessa Dias de
Oliveira, Marcléia Elias Moura, Ana Rocha dos Santos; Marleide Maria Santos, Maria Ester Ferreira
da Silva, Rosâgela Resende, Raimunda Áurea dias de Souza; e os trabalhos concluídos de Josefa
Bispo Lisboa, Fernanda Kolming, Nelmires Ferreira, dentre outros. Assim também são os trabalhos de
José Roberto Nunes de Azevedo, Maria Franco Garcia, Marcelino Andrade Golçalves, Sônia de
Souza, Marcelo Rodrigues Mendonça, e outros trabalhos do Centro de Estudos de Geografia do
Trabalho (CEGET), UNESP – Presidente Prudente, sob a orientação do Prof. Antônio Thomaz Júnior.
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desrealização do trabalho. É neste processo que o MTD, exatamente por ser "fruto
das próprias contradições do capitalismo" e apesar de se auto-afirmar como “um
movimento urbano”, como assim considera seu coordenador, só pode propor a ser
um "movimento de massas" envolvido pelo mundo desefetivado do trabalho que, no
processo do avanço da reestruturação produtiva, aglomera no mesmo território, no
território produzido pelos efeitos destrutivos do capital (como mostra a Figura 5),
trabalhadores sem salários, subexplorados e sem terra. Uma massa que se envolve
na totalidade das contradições do sistema do capital e pela necessidade de
apropriar-se dos meios de produção concentrados nas mãos dos “ganhadores
históricos do mercado capitalista”, os senhores de capital e terra (CONCEIÇÃO,
2005).
O segundo elemento se baseia no fato em que a própria necessidade de
existência do MTD é uma evidência de que não há alternativas para o movimento
desenfreado do capital no processo da desrealização do trabalho. Processo esse
que aponta situações extremas e estruturais no atual contexto de crise, como se
esgotassem os "coelhos da cartola".

Figura 5:
Assentamento Carlos Marighela – MTD – Vitória da Conquista/BA.
Fonte: Pesquisa de campo, março de 2007.
Foto: MENEZES, S.O.

É, contudo, necessário o entendimento de que, apesar da crise de proporção
estrutural, o lucro não deixou de existir e o capital não deixou de se reproduzir, para
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não se cair na sedutora armadilha de que o sistema do capital será engolido no
movimento linear de suas próprias contradições. Muito pelo contrário, a tendência se
afunila rumo a previsão sombria da barbárie (MÉSZÁROS, 2003)106 e da miséria
produzida pelo capital que procura "cada vez mais substituir o homem pela
máquina".
Acreditar nessa autofagia positiva é negar a própria luta de classes. É
subestimar o poder da dinâmica reestruturativa do capital. É ainda não perceber que
os que mais sofrem na pobreza e miséria são os trabalhadores, é aceitar que a
“derrota” dos senhores do capital seja possível somente depois que os trabalhadores
morrerem de fome.
Isso porque, da mesma forma que o seu processo valorizativo e reprodutivo
se efetiva cada vez mais por mecanismos que tendem a aprofundar a própria crise, e
que contraditoriamente tende a desvalorizar o próprio capital, como é o caso da
desregulamentação, monopolização e financeirização do mercado107, a massa de
trabalhadores desrealizados e radicalmente separados dos meios de produção,
instrumentos de trabalho e terra, não deixa de ser fundamental para a continuidade
e a permanência da acumulação. Aliás, a própria acumulação tende a estar cada
vez mais fundamentada na exploração dessa força de trabalho pauperizada. Este é
o real pano de fundo da acumulação em crise. A dinâmica impressa pelo MTD no
território da desrealização do trabalho, um território onde a miséria é sua primeira
qualidade, ainda que seja uma especificidade na totalidade, é a expressão material
concreta desta tendência.
Ou seja, a massa de trabalhadores desefetivados e organizados em torno do
Movimento não deixa de estar integrada à lógica valorizativa, não deixa de ser a
106

MÉSZÁROS, O século XXI: socialismo ou barbárie?, 2003.
A monopolização, ao mesmo tempo em que é o resultado direto do "ou se vende ou vá a falência",
a verdadeira lei do capitalismo na era da crise estrutural, é ainda a própria condição, senão a única
saída, encontrada pelos capitais no competitivo mercado mundializado. Contudo, o amadurecimento
do processo da monopolização gera necessariamente uma superconcentração de capitais que,
contraditoriamente, faz do mercado e da liberdade do mercado, pilares para o funcionamento do
capitalismo, instrumento paralizante das próprias trocas de mercadorias. É pela competitividade do
mercado que o capital é monopolizado e é pela monopolização do capital que o mercado se atrofia na
dificuldade de realizar as trocas e a própria mais-valia. Não de outra forma é a financeirização do
mercado: movimento que, além de interagir e intensificar o processo da monopolização e se tornar a
principal esfera do sistema do capital nestes tempos de crise estrutural, se apresenta com
instrumento limitante à realização do valor-capital, provinda exclusivamente da esfera produtiva. O
atrofiamento da esfera produtiva e a hipertrofia da esfera financeira é a evidência que o sistema
realizativo do capital enfrenta dificuldades na produção do valor, na própria produção da mais-valia, e
que há um excesso de capital paralisado no mercado financeiro se reproduzindo numa falsa
valorização que, consequentemente, gera a própria desvalorização.
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histórica "massa reserva de trabalho", condição fundamental e histórica para o
sustento do capitalismo.
O terceiro elemento a ser destacado é relativo a contribuição que a
experiência do MTD traz ao entendimento da nova composição do mundo do
trabalho e as novas formas de enfrentamento na luta de classes desses sujeitos
frente ao avanço do processo.
O sistema acumulativo do capital é determinado por um movimento
contraditório e combinado. É a própria unidade de antíteses que só existe na história
do capitalismo que faz com que, por exemplo, a valorização seja também um
processo de desvalorização (MARX, 1983)108; que a busca de lucro sempre gere
perda de lucros; que a geração de empregos é a própria geração do desemprego;
que a produção de riqueza é, ao mesmo tempo, a produção da miséria.
Tanto na dimensão econômica como na social a expressão material-concreta
do movimento contraditório do capital é o próprio conflito de classes, a contradição
histórica do capitalismo. Como sistema acumulativo esta estrutura contraditória é
também uma estrutura acumulativa de contradições. Como sistema metabólico
histórico (MÉSZÁROS, 2002)109 a acumulação das contradições tem limites também
históricos,

ao

contrário

dos

apologetas

que

induzem

à

interpretações,

"intencionalmente ingênuas", de que o capital pertence à natureza humana e que,
como tal, sempre existiu e sempre existirá. Uma clara defesa de sua falsa
insuperabilidade110.
Como dito, seria uma outra ingenuidade conceber que a ativação dos limites
históricos do capital levará a superação de si próprio e independente da luta política,
a "autofagia positiva". A realidade material-concreta posta como desafio à luta
empreendida pelo MTD é exatamente a dinâmica da luta de classes no tempo da
crise estrutural. Isto porque o avanço do capital por intermédio de sua reestruturação
produtiva e a constante busca pela exploração do trabalho gera uma massa cada
108

MARX, O capital, 1983, v. 3, t. 1.
MÉSZÁROS, Para além do capital: rumo a uma teoria da transição, 2002.
110
Como acertadamente avalia Conceição: “Neste sentido, o modelo neoliberal conduz à proposta da
sustentabilidade como alternativa estratégica de crescimento econômico. Introduzindo um discurso
ideológico da existência de um capital natural, humano social e cultural propõe pensar o
desenvolvimento com eqüidade e justiça social, sem questionar o trabalho como mercadoria e a
intensificação da produção através dos recursos naturais. (CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz. A
Insustentabilidade do Desenvolvimento Sustentável. In: Revista Eisforia. Programa de PósGraduação em Agrossistemas - UFSC. Ano 2, Vol. 2 Número 2. Florianópolis: Dezembro, 2004.
pp.79-91.)
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vez maior de trabalhadores sem salários e sem terra, "a classe de trabalhadores
sem propriedade”, como Marx (2004; p. 79) assinala e como se pode observar na
Figura 6.

Figura 6:
Acampamento Santo Dias – MTD – Vitória da Conquista/BA.
Fonte: Pesquisa de campo, agosto de 2006.
Foto: MENEZES. S.O.

Nessa trajetória do trabalho no mundo alienante das mercadorias, o campo de
batalha da luta de classes tende, pelo crescimento da miséria em escala global, a
avançar cada vez mais para além (e paralelamente) da luta sindical e políticopartidária, como classicamente é concebida. Construir "uma alternativa conjunta de
trabalho", a partir da organização dos trabalhadores desempregados e sem terra,
torna-se cada vez mais a única saída para a classe dos sujeitos do mundo do
trabalho em detrimento das determinações limitantes impostas pelo capital.
3.1 – O Movimento dos Trabalhadores Desempregados e a “crise estrutural”
Para citar a forma de entendimento desta conjuntura de “crise estrutural” por
parte do Movimento, Brito (2006)111, um dos integrantes do MTD, na Carta ao
Movimento dos Trabalhadores Desempregados, assim introduz sua retórica sobre

111

BRITO, Wilnean de Melo. Carta ao movimento dos trabalhadores desempregados, Brasília, 08
de abril de 2006.
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esta nova fase do sistema acumulativo:
O capitalismo assume na atualidade a sua mais horrenda fase. O
imperialismo com a dominação dos mercados, exploração da matériaprima e mão-de-obra, [...] vem relegando os países subalternos ao
aprofundamento às condições de pobreza e miséria em que vivem [...]. É
nesta conjuntura que o mundo conhece a chamada “reestruturação
produtiva”, que nada mais é do que o agravamento das condições de
exploração da classe trabalhadora em todo o globo. (idem: p. 01)

Esta breve reflexão não parece apresentar dissonância com a realidade
produzida pelo sistema do capital nestes últimos trinta anos, desde “a crise do
fordismo”. O sistema do capital mostra todas as evidências de ter atingido sua “fase
horrenda”: a fase destrutiva. Em um só momento, a destruição de si (autodestrutiva)
e dos homens e mulheres que trabalham na totalidade de sua produção
(socialmente destrutiva).
As contradições atingem limites insuperáveis. Por um lado, o sistema atinge
um nível de produção nunca antes visto na história. Por outro, no mesmo tempo
histórico da produtividade avançada, o sistema produtor de mercadorias passa pela
sua maior crise levando com ela milhões de seres humanos ao abismo da miséria.
Apesar das alterações do modelo produtivo e do padrão tecnológico e
científico, mais intensamente na década de 80, nenhuma delas alterou as condições
e contradições estruturais do sistema do capital: propriedade privada, lucro, Estado
e, principalmente, trabalho alienado, desefetivado e explorado.
O viés da camada "revolução da microeletrônica", própria da era toyotista e
da reestruturação produtiva112, tem-se apresentado como uma verdadeira máquina
seletiva de territórios adaptados à lógica da concorrência do mercado mundial. Com
a intensa inserção de complexos computacionais e maquinarias com tecnologia
avançada, organização do trabalho com mais economia de tempo e até mesmo o
aumento da jornada de trabalho113, o sistema do capital expande seu potencial
112

“As mudanças experimentadas pelo toyotismo caracterizam-se pela flexibilidade na produção,
pois, neste caso, a produção é controlada pela demanda (jus-in-time e Kanban), o que requer para
seu funcionamento, a polivalência e flexibilização dos direitos trabalhistas” (CARVALHAL, Marcelo
Dornelis. Trabalho e comunicação sindical: determinações territoriais da luta de classes. In:
Geografia e trabalho no século XXI: volume 2 / Antônio Thomaz Júnior, Marcelo Dornelis Carvalhal,
Terezinha Brumatti Carvalhal, organizadores. Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Editora Viena, 2006.).
113
Ainda que o aumento absoluto do tempo de trabalho represente um maior aumento absoluto da
mais-valia extraída do trabalho e ainda que este aumento signifique um aumento absoluto dos lucros,
receita que, aliás, vem sendo sistematicamente incorporada ao pacote da reestruturação produtiva
em quase todas as economias capitalistas avançadas, o crescimento absoluto do conteúdo do
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produtivo na mesma dimensão em que reduz a substância do valor trabalho na
riqueza social, como diz Kurtz: "Apesar do aumento da quantidade de mercadorias,
diminui rapidamente a substância do trabalho social ‘válida’ no standart de
produtividade da microeletrônica e consequentemente a crise assume caráter
estrutural" (2005; p. 05) 114.
A universalização da lógica restritiva, limitante e irracional do capital, do ponto
de vista da geração do valor a partir da lógica “toyotista”, tem agravado as condições
das economias "periféricas" (ANTUNES, 1999)115. A chamada "globalização"
apresenta seu caráter destrutivo na medida em que se revela como uma verdadeira
mundialização dos imperativos da concorrência do mercado globalizado jogando a
maiorias das economias nacionais "periféricas" (até mesmo algumas economias dita
"centrais") no abismo irreversível de perdas e miséria, como Kurtz chama de a
"derrocada social" dos países do "sul e do leste" (idem; p. 06). A materialização
destrutiva dessa dinâmica se efetiva, de forma territorial, nos espaços de vida do
trabalhador, como pode ser observado na Figura 7 logo abaixo.
A contradição torna-se tão insuperável, dada à intensidade de seus
antagonismos, que o aprofundamento da crise é o próprio resultado e ainda a
própria condição do aumento ainda maior da produtividade e da exploração do
trabalho. Isso porque o lucro do capital, sua fonte substancial, realiza-se cada vez
mais pelo funcionamento de um mercado mundializado e operado pela lógica de
tornar o trabalho e trabalhadores descartáveis e supérfluos, exatamente sua
exclusiva fonte de valor. A contradição pode ser assim sintetizada: o sistema
valorizativo do capital se reproduz na negação do valor, na própria desvalorização. A
chamada crise estrutural é exatamente o limite desta contradição. E sejam quais
forem as “alternativas” provindas do mercado, todas elas têm no aumento da
exploração do trabalho, e na conseqüente dispensa de trabalhadores, sua receita
estrutural.

trabalho vivo nas mercadorias vem sempre acompanhado, contraditoriamente, da inserção das
tecnologias avançadas na robótica, na microeletrônica e na tecnologia molecular-digital que, por sua
vez, representam a tendência estrutural e explosiva de aumentar a crise exatamente por diminuir
relativamente trabalho vivo e, consequentemente, diminuir mais-valia, e os próprios lucros.
114
KURTZ, Robert. Seres humanos não rentáveis, Jornadas Anuais da INTEGRAS, 2005.
115
ANTUNES, Os sentidos do trabalho, 1999.
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Figura 7:
Acampamento Carlos Lamarca – MTD – Vitória da Conquista/BA.
Fonte: Pesquisa de campo, agosto de 2006.
Foto: MENEZES, S.O.

A racionalidade produtiva torna-se tão ilógica, tão irracional, que nem os mais
lúcidos dos apologetas da ordem do capital conseguem conceber a equação mais
que evidente de que capital é trabalho, ainda que alienado e explorado.
Desta forma, cada capital individual, como receita lucrativa imposta pela
concorrência do mercado, procura ser competitivo. Ser competitivo significa produzir
mais por menos, produzir mercadorias mais baratas. E só se pode produzir
mercadorias mais baratas investindo em tecnologias e mecanismos que intensifique
o trabalho: investir em trabalho objetivado, trabalho morto, como já observado no
primeiro capítulo.
Do ponto de vista do capital social total, intensificar trabalho, aumentar sua
produtividade, significa produzir mais mercadorias com o mesmo tempo de trabalho
vivo. Contraditoriamente, mais mercadorias com menor quantum trabalho são
produzidas. Ou seja, relativamente menos trabalho, a substância do valor, é
cristalizado em cada mercadoria e, consequentemente, na totalidade da riqueza
social que, assim sendo, desvaloriza-se.
A forma da produção sob tais condições, sob o modo capitalista de produção,
tem como resultado o processo desvalorizativo da riqueza social e do próprio
sistema, que acaba se efetivando na concentração parasitária de terra e capital: o
próprio monopólio. Eis o fundamento da crise.
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A geografia global do (des)trabalho produzida pelo capital na sua avançada
forma mundializada e financeira expressa, nas mesmas dimensões, a configuração
de "espaços excluídos" da mão divina do mercado. Espaços estes, contudo,
estrategicamente e essencialmente necessários como reserva potencial de maisvalia e recursos naturais: é novamente a miséria financiando a acumulação.
Desde sempre, as mercadorias são feitas por homens e para homens pelo
trabalho, pelo trabalho vivo. Os instrumentos e objetos que auxiliam e entram na
composição material das mercadorias (como a matéria-prima), a totalidade dos
meios de produção, no geral, apenas transferem seu valor de uso às novas
mercadorias produzidas, afinal elas também são produtos do trabalho humano,
sendo assim trabalho objetivado, trabalho morto (MARX, 1983)116.
É assim que ele, o trabalho humano, sua substância viva (MÉSZÁROS,
2002), é a única medida do valor, a única forma do homem gerar valor para o próprio
homem, e para a sociedade como um todo, e é somente assim que ele, o capital,
pode existir: apropriando do valor, roubando trabalho alheio (MARX, 1983). E é
ainda assim que ele, o capital, entra no caminho estrutural e irremediável das crises,
uma verdadeira “autofagia destrutiva”, na medida em que retira cada vez mais da
produção da riqueza (ao retirar das mercadorias), valor concreto, trabalho vivo.
Em linhas gerais, as crises passadas como as assim consideradas “crises
cíclicas” do séc. XIX e XX tinham como fundamento exatamente o processo de
desvalorização do capital resultante do aumento da produção em um nível
incompatível com a capacidade de consumo, sendo, por isso, crises de
superprodução. A redução relativa da capacidade do consumo era a evidência do
aumento da exploração do trabalho: o trabalhador produzindo mais por menos o que
resultava em mais mercadorias e uma menor capacidade relativa de consumo. Ao
mesmo tempo, a redução relativa da capacidade de consumo, era também resultado
do processo de valorização do capital determinado pela busca do aumento das
taxas de lucro: produzir mais por menos. Desta forma é que o processo da
valorização do capital gera sempre um processo de desvalorização sendo o inverso
também verdadeiro, um sendo a condição do outro.
Contudo, a receita de superação dessas “crises cíclicas” era essencialmente
fundamentada na ampliação dos mercados: a ampliação do mercado compensando
116

MARX, O capital, 1983, v. 1, t. 1.
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as restrições produtivas. A busca de novos mercados consumidores, fornecedores
de matéria-prima e demais meios de produção, além da fundamental ampliação do
mercado de trabalho pela exploração, sobretudo, não-capitalista de trabalhadores,
como os camponeses, por exemplo (o que também representava um aumento da
capacidade de consumo já que mais trabalhadores tornam-se assalariados, ganham
em dinheiro que será trocado por mercadorias que se transformará em lucro do
capital), sempre davam ao capital fôlego no caminho em busca da autovalorização,
da reprodução e do lucro.
A ampliação contínua do mercado é uma das condições estruturais para o
sistema do capital. É importante a tal ponto que se pode considerar, sem demais
referências, que a “normalidade” do sistema só existe quando o mercado se amplia.
Contudo, a estagnação do crescimento e da expansão do mercado ou, como gostam
de mencionar os economistas da ordem dominante em seus esquemas de
abstrações fantasmagóricas, a “estagnação do crescimento econômico” simboliza e
é a própria “crise econômica”, da economia do mercado, do próprio capital.
Como bem destaca Harvey (2005), os pressupostos do sistema acumulativo
do capital são resumidamente:
1) A existência de um excedente de mão-de-obra, isto é, um exército de
reserva industrial, que pode alimentar a expansão da produção. Portanto
devem existir mecanismos para o aumento da oferta da força de trabalho,
mediante, por exemplo, o estímulo ao crescimento populacional, a
geração de correntes migratórias, a atração de “elementos latentes” –
força de trabalho empregada em situações não-capitalistas; mulheres
crianças etc. – para o trabalho, ou a criação de desemprego pelo uso de
inovações que poupam trabalho.
2) A existência no mercado de quantidades necessárias (ou
oportunidades de obtenção) de meios de produção – máquinas, matériasprimas, infra-estrutura física e assim por diante –, que possibilitam a
expansão da produção conforme o capital seja reinvestido.
3) A existência de mercado para absorver as quantidades crescentes de
mercadorias produzidas. Se não puderem ser encontradas necessidades
para os bens, ou se não existir demanda efetiva (a necessidade retraída
pela incapacidade de pagamento), então desaparecerão as condições
para a acumulação capitalista. (idem; p. 44-45)

O colapso estrutural do sistema, o caminho seguido pela crise em pleno
movimento, representa a forma crítica de como estas três condições têm se
articulado. É a própria quebra da funcionalidade estrutural do capital que Marx já
abordava a partir da relação intrínseca entre a produção, circulação, distribuição e
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consumo, e que sempre tende a resultar na oposição radical entre os “proprietários”
e os “trabalhadores sem propriedade”.
As duas

últimas pré-suposições da lógica do sistema acumulativo

apresentada por Harvey se referem mais objetivamente a própria condição do
capitalismo na sua caminhada incessante e necessária rumo à expansão. Seu
funcionamento estruturalmente crítico apresentado nos últimos trinta anos, desde o
“fim do fordismo”, é o resultado direto, ainda que se tente esconder, do modo de
como o próprio sistema tem ordenado o presente e o futuro dos sujeitos do mundo
do trabalho, da totalidade viva do trabalho.
Já a primeira pré-suposição abordada por Harvey diz respeito a própria
substância do valor: o trabalho subsumido ao capital. Neste sentido, é necessário
considerar que:
1 – Se, ao mesmo tempo, torna-se tão importante entender as estratégias
assumidas pelo capital com a chamada “reestruturação produtiva”, nas atuais
condições de crise, logo, não menos importante, é entender a forma de inserção do
trabalho e dos sujeitos do mundo do trabalho neste processo. O que significa:
compreender em que condição tem se concretizado e materializado no território a
tendência da superexploração do trabalho e da miséria dos trabalhadores.
2 – A configuração dos territórios miseravelmente produzidos pelo sistema do capital
é diversa, difusa e, ainda que também confusa, tem sempre no processo universal
da desrealização do trabalho pelo capital sua condição estrutural. A diversidade
deste processo pode ser observada no campo e na cidade; no rural dos grileiros ou
na violência urbana; no mundo das drogas, no emprego, no subemprego, no
desemprego e nos trabalhadores rurais sem terra; podem se apresentar
politicamente desorganizados e comandados pelo crime organizado, pelo tráfico de
drogas, pela indústria da prostituição, pelas igrejas salvacionistas, em favelas,
guetos e viadutos das metrópoles. Podem também apresentar-se politicamente
organizados em sindicatos e movimentos sociais por teto, por trabalho e por terra
como é o caso, no Brasil, do Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST),
Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR’s), Movimento dos Pequenos Agricultores
(MPA), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento do Sem Teto
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(MST), etc., além o próprio Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD).
3 - Neste sentido é evidente e emergencial identificar os sujeitos do mundo
desefetivado do trabalho, vítimas da desenfreada "caça ao tempo de trabalho" dos
sujeitos do campo e da cidade por parte do capital. Isso porque o processo voraz do
capital e do Estado contra os trabalhadores tem feito da miséria instrumento de
encontro da diversidade dos sujeitos desrealizados, dos "perdedores do mercado"
(CONCEIÇÃO, 2005), "a classe dos trabalhadores sem propriedade" (MARX, 2004).
Como bem mostra a presente pesquisa, realizada durante os anos de 2005 e 2007,
com

o

Movimento

dos

Trabalhadores

Desempregados

(MTD)

nos

seus

acampamentos e assentamentos rururbanos em Vitória da Conquista/BA.

Figura 8:
Crianças, jovens e idosos de diferentes origens unidos na luta por trabalho – MTD – Vitória da
Conquista, Grito dos Excluídos, 07 de setembro de 2006.
Fonte: Pesquisa de campo, setembro de 2006
Foto: MENEZES, S.O.

Nesse sentido, a diversidade encontrada no MTD chama atenção por ser um
verdadeiro mosaico composto por operários desempregados, trabalhadores
temporários, subexplorados, camponeses sem terra, trabalhadores rurais sazonais,
etc. Na intensidade da crise do capital se reencontram sujeitos das mais variadas
origens de classe e categorias de trabalho compondo a classe totalitária dos
"trabalhadores sem propriedade" em busca de trabalho, teto e terra: meios de
reprodução de vida e da realização do trabalho, como mostra a Figura 8. Na
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desefetivação do trabalho se efetiva a luta pela sobrevivência daqueles que não tem
mais nada a perder.
Tais observações se fazem necessárias exatamente porque, nas atuais
condições de crise estrutural, o processo tendencial e universal da lógica do capital
se acelera e com isso se torna mais intensa e radical as contradições entre capital e
trabalho, centro e periferia, desenvolvimento e subdesenvolvimento, entre o
punhado de possuidores de capital e terra e a massa miserável de trabalhadores117.
3.2 – Sobre a negação da centralidade do trabalho
A emergência do processo destrutivo da “crise estrutural”, pela imposição do
“pacote racionalizante da reestruturação produtiva”, provocou e continua a provocar,
influências nada superficiais para o mundo do trabalho. É crescente, no plano teórico
e político-ideológico, as leituras do processo a partir da análise que afirma a perda
da centralidade do trabalho na sociabilidade atual: “Cabe frisar que o fim do trabalho
já faz parte da contemporaneidade” (ANTONELLO, 2001; p. 36)118. As tendências,
quase que como moda, são diversificadas e suas concepções variam desde o
entendimento da realização da “‘sociedade democrática’, que teria finalmente
realizado a utopia do preenchimento, até a crença na desmercantilização da vida
societal”, uma nova “sociedade comunicacional capaz de possibilitar uma interação
subjetiva, por meio de novas formas de intersubjetividade” (ANTUNES, 1999; p. 15).
No plano da realidade concreta, a metamorfose ocorrida no mundo do
trabalho é marcada pelo avanço avassalador da onda “neoliberal” e “flexível” à
classe trabalhadora. O sustento do sistema valorizativo e acumulativo do capital têm
se efetivado na miséria de um terço dos trabalhadores do mundo, despojados no
abismo do desemprego como observado na Figura 9, segundo a própria

117

Como bem assevera Conceição (2005) a respeito da miserabilidade da nova lógica do capital nos
tempos de crise estrutural: “Com a desregulamentação e a privatização dos mercados e do Estado,
pelo consenso de Washington, em nome da racionalização, da eficácia e da redução dos gastos
públicos via discurso de combate à pobreza, ocorre a concentração da aceleração do miséria. O
discurso e a conseqüente aplicabilidade de uma política econômica de rentabilidade lucrativa, da
maximização do mercado, através da diluição do papel do Estado com a redução das ações sociais
trouxeram a tona os oceanos de miséria desmistificando a imagem da simples presença de ilhas de
indigências (idem; p. 166-167).
118
ANTONELLO, Ideni Terezinha. A metamorfose do trabalho e a mutação do campesinato. São
Cristóvão, SE: NPGEO, UFS, 2001.
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Organização Internacional do Trabalho119.
A intensa desrealização do trabalho pela realização ofegante do capital nos
tempos de crise estrutural parece confirmar uma aparente verdade, como escrito no
Manifesto Contra o Trabalho (1999) do grupo Krisis: “A produção de riqueza
desvincula-se cada vez mais, na seqüência da revolução micro eletrônica, do uso da
força de trabalho humano, numa escala que há poucas décadas só poderia ser
imaginada como ficção científica” (idem; p. 11)120.

Figura 9:
Antigo Acampamento Carlos Marighela – MTD – Vitória da Conquista/BA.
Fonte: Pesquisa de campo, setembro de 2006
Foto. MENEZES, S.O.

Em um parágrafo anterior da mesma página do Manisfesto e parafraseando o
Manifesto Comunista de Marx e Engels, assim é afirmado e polemizado:
Um defunto domina a sociedade – o defunto do trabalho. Todos os
poderes ao redor do globo uniram-se para a defesa deste domínio: o
Papa, o Banco Mundial, Tony Blair e Jörg Haider, sindictos e empresários,
ecologistas alemães e socialistas franceses. Todos eles só conhecem um
lema: trabalho, trabalho, trabalho! (idem; p. 11).

119

“Cerca de 180 milhões de pessoas no mundo estão numa situação de desemprego ‘aberto’
(procurando, mas não achando), das quais um terço são jovens entre 15 e 24 anos” (Organização
Internacional do Trabalho. Emprego. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>, Brasília, DF.
Acessado em maio de 2007.)
120
Manifesto Contra o Trabalho. Grupo Krisis. Tradução de Heinz Dieter Heidemann; colaboração
de Cláudio Duarte. Cadernos do LABUR, n. 2, - Laboratório de Geografia Urbana. Dep. Geografia /
FFLCH / USP: São Paulo, 1999.
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No seio da discussão e no seio da análise sobre a realidade empírica, como
é o caso da presente pesquisa, uma questão fundamental se estabelece: o que
representa a massa desefetivada e desrealizada, sem trabalho e sem terra, para
este novo mundo que se apresenta? Um Movimento Social composto por
trabalhadores desempregados, como mostra a Figura 10, seria a confirmação de
que o trabalho não exerce mais condição central para a sociabilidade
contemporânea ou, por outro lado, seria exatamente a reafirmação da sua
centralidade na medida em que a própria existência do Movimento representa o
produto das formas atuais de exploração do trabalho que, por sua vez, reafirmaria
sua centralidade?

Figura 10:
Trabalhadores desempregados acampados, Acampamento Santo Dias – MTD – Vitória da
Conquista/BA.
Fonte: Pesquisa de campo, agosto de 2006.
Foto: MENEZES, S. O.

Para além da aparência das verdades e das verdades aparentes, o que é
evidente é uma grande confusão, na interpretação do momento histórico, como
descrito nas teses do “fim do trabalho”121. A mais ingênua está no fato de não
121

“Nas ultimas décadas do século XX, quase houve consenso na ciência social de que os
movimentos operários passavam por uma crise grave e generalizada [...]. No entanto, a partir do final
dos anos de 1990, um número crescente de observadores passou a sugerir que os movimentos de
trabalhadores estavam numa curva ascendente, mais visível sob forma de uma reação popular contra
os deslocamentos provocados pela globalização contemporânea.” (SILVER, Beverly J. Forças do
trabalho: movimentos trabalhistas e globalização desde 1870; tradução de Fabrizio Rigout. – São
Paulo: Boitempo, 2005, p. 19-20).
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conceber a diferença entre trabalho e emprego: a dimensão concreta do trabalho e
aquela subsumida e desefetivada pelo capital122. E a mais grave é aquela que
desconsidera o caráter destrutivo das atuais estratégias de exploração do homem
que trabalha por conceber e afirmar o estatuto de uma “nova sociedade”, aquela na
qual o trabalho não é mais essencial, ainda que essa mesma sociedade não tenha
se desvinculado das rédeas do mercado, do fetiche do dinheiro e das mercadorias, e
da eterna necessidade (enquanto perdurar as mediações do capital) do lucro e da
mais-valia.
Neste sentido, duas dimensões da crítica às teses do “fim do trabalho” podem
ser abstraídas e analisadas. A primeira se refere à produção do valor da riqueza
social; a segunda, que é decorrente da primeira, refere-se ao conteúdo ontológico da
sociabilidade humana.
3.2.1 – A condição viva do valor-trabalho
Em um documento em defesa das “Frentes Emergenciais de Trabalho”, o
Movimento dos Trabalhadores Desempregados assim avalia a atual condição do
processo de trabalho:
O atual modelo tecnológico e os novos métodos de trabalho conseguiram
uma produtividade altíssima (45% em 3 anos) ao custo do aumento do
ritmo de trabalho, ou seja, menos gente trabalhando porem produzindo
mais [...], onde cresce a economia mais aumenta o desemprego123.

O aumento da produtividade capitalista em detrimento da dispensa de
trabalhadores é um dos principais argumentos usados pelos defensores do “fim do
trabalho” na produção do valor. Contudo, uma questão vem a tona: apesar da alta
produtividade, como explicar que o próprio sistema passa por uma crise estrutural?
Eis que no próprio questionamento é revelado seu problema: o que se chama de
crise da “sociedade do trabalho”, é na verdade “crise do capital”.
É mérito dos próprios economistas arquitetos do capitalismo conceber o
trabalho como o elemento gerador do valor da riqueza social. É nada menos que o
122

O próprio MTD caiu nesse grave erro interpretativo, como pode ser lido em um de seus
documentos: “Desempregados – são pessoas que nem mesmo exploradas são, e vivem abaixo da
linha de pobreza. Estão desvinculadas do mundo do trabalho, portanto não estão em condições de
transformar a sociedade” (anexo 03).
123
Frentes emergenciais de trabalho. Texto produzido pelo próprio MTD (anexo 04).
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pai da Economia Moderna, Adam Smith, que logo na primeira frase de sua maior
obra, A Riqueza das Nações (1983), assim diz: “O trabalho anual de cada nação [a
própria totalidade social do trabalho] constitui o fundo que originalmente lhe fornece
todos os bens necessários e os confortos materiais que consome anualmente”
(idem; p. 38). Mais adiante, na mesma obra, ao falar sobre valor e riqueza, o autor
afirma:
Não foi por ouro ou prata, mas pelo trabalho, que foi originalmente
comprada toda a riqueza do mundo; e o valor dessa riqueza, para aqueles
que possuem, e desejam trocá-la por novos produtos, é exatamente igual
à quantidade de trabalho que essa riqueza lhes dá condições de procurar
ou comandar. (idem; p. 63)124

Em concordância com esta análise, David Ricardo (1982)125, ao falar das
observações e da descoberta de Smith, afirma:
Que este é realmente o fundamento do valor de troca e de todas as
coisas à exceção daquelas que não podem ser multiplicadas pela
atividade humana, eis uma doutrina de extrema importância na Economia
Política; pois de nenhuma outra fonte brotaram erros nem tanta diferença
de opinião, nesta ciência, quanto das idéias confusas que estão
associadas à palavra valor (idem; p. 44)126

Apesar da descoberta sobre a real origem do valor, nem Smith nem Ricardo
conseguiram solucionar um outro problema: como é que o aumento da produção da
riqueza social pode não representar, necessariamente, um aumento do valor dessa
riqueza? Se a emergência da produção capitalista ofereceu materialidade à tese do
valor-trabalho, todavia, é no próprio capitalismo que se realiza o aumento da
produção material social na tendência de diminuição do seu valor. É somente na
vinculação do trabalho ao capital que a produção de riqueza é um empobrecimento
dela própria; é somente pela necessidade do lucro que a produção da riqueza se
realiza na desralização e na miséria de seus reais produtores; que o trabalho só
valoriza o capital quando se desvaloriza e que, como medida do valor, ao se
desvalorizar, desvaloriza também o capital.
Se, como afirma Smith, o “valor” é expresso como o “valor de uso” e “valor de
124

Smith, A riqueza das nações, 1983, vol. 1.
RICARDO, David. Princípios de economia política e tributação; tradução de Paulo Henrique
Ribeiro Sandroni. – São Paulo: Abril Cultural, 1982.
126
Idem, v.1
125
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troca” contido em uma mercadoria, contudo, o que resta entender, para entender a
contradição fundamental entre produção da riqueza e a produção do valor a partir da
relação-capital, são as formas de realização do trabalho para a produção dessas
formas diferenciadas de valores. Ou seja, “o duplo caráter do trabalho representado
nas mercadorias” (MARX, 1983; p. 49) 127.
E se é mérito da Economia burguesa colocar o trabalho no centro da
produção do valor, é mérito da teoria crítica marxiana levantar as contradições do
trabalho enquanto a medida real do valor e enquanto condição à valorização do
capital. E é exatamente assim que Marx o faz ao diferenciar trabalho concreto e
trabalho abstrato:
Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem
no sentido fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humano igual ou
trabalho humano abstrato gera o valor da mercadoria. Todo trabalho é,
por outro lado, dispêndio de força de trabalho do homem sob forma
especificamente adequada a um fim e nessa qualidade de trabalho
concreto útil produz valores de usos. (idem; p. 53).

O trabalho concreto é: aquilo que o sujeito faz e sabe fazer de bom e melhor;
é a forma especifica e autônoma do trabalho; quando o homem age sobre a
natureza produzindo a natureza útil ao sujeito e a natureza do próprio sujeito;
quando o trabalho é necessário somente às necessidades específicas de quem
trabalha, logo, quando o trabalho é livre, obedece a uma finalidade pensada pelo
próprio homem que trabalha; quando o trabalhador se realiza ao realizar seu
trabalho.
O trabalho abstrato é: o “ter que trabalhar para não morrer de fome” (ainda
que não seja diretamente na produção de alimento); é aquele ordenado, atividade
que não pertence ao trabalhador; é quando a capacidade humana de gerar valores
de uso é reduzida ao ato mecânico de “ter que” gerar valores de uso para realizar o
valor de troca, para realizar o mercado, o capital do patrão. Neste trabalho o homem
tende a virar máquina, realizar atos repetitivos; o homem vira a “máquina humana” e
se transforma na “primeira máquina criada pelo homem; é a redução do corpo
humano à prática mecêniaca”128; é quando o trabalho é desgastante, desrealizante;
é quando o mercado e não mais o trabalhador determina o que e quanto produzir; é
127
128

MARX, O capital, 1983, v.1, t.1.
Texto produzido pelo MTD (anexo 05).
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o trabalho que duplamente vira mercadoria (produz mercadorias e se torna
mercadoria barata em troca de salário miserável) e está subordinado ao capital.
A questão que se impõe para a análise das teses do “fim do trabalho” é então
colocada: estamos nos referindo a uma crise do trabalho concreto ou do trabalho
abstrato. Se ambos estão em crise o problema passa então a ser, como bem
questiona

Antunes

(1997)129:

“a

sociedade

contemporânea

é

ou

não

predominantemente movida pela lógica do capital, pelo sistema produtor de
mercadoria?” (idem; p. 77).
Dada a condição apresentada pela problemática da crise, as respostas a tal
questionamento só podem assumir posições diametralmente opostas e radicais. Já
que, por um lado, caso ela seja afirmativa, significa que a sociedade ordenada pelas
mediações do capital atingiu sua incrível forma pós-industrial, pós-mercadológica e
pós-moderna. Por outro, caso a resposta seja negativa, o significado das mudanças
para o mundo do trabalho assumiram uma forma tão destrutiva que falar do mundo
do trabalho é falar da miséria, ainda que tal destruição tenha se dado por um
movimento fragmetário e desefetivador, além de enigmático e desafiador.
Isso porque a inserção da lógica informativa, informacional e flexível, própria
do padrão toyotista, tem ocasionado uma maior interação entre as diferentes formas
de trabalho necessário à criação e realização do valor: como é o caso do trabalho
material e imaterial, produtivo e improdutivo, qualificado e desqualificado, etc.
Do ponto de vista da composição do valor estas formas de trabalho
assumidas na produção podem ser concebidas como a expressão atual da
tendência estrutural do capital em produzir mais mercadorias por menos custos:
reduzindo o trabalho concreto à sua condição abstrata. Materialmente isso significa:
cortar custos através da redução do capital variável (custos com salários e demais
despesas com o trabalho – previdência, seguridade, etc.) em detrimento do aumento
relativo do capital constante (investimento em técnicas, tecnologias e instrumentos
que aumente a produtividade). É o eterno desenvolvimento irracional da composição
orgânica do capital que consiste em diminuir trabalho vivo e aumentar trabalho
morto. Como mostra Marx (1983)130, este processo é imposto pela própria
concorrenciabilidade do mercado que, ao atingir o nível global, tende a se reproduzir
na sua antítese: no monopólio.
129
130

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?, 2003.
MARX, O capital, 1983, v. 1, t.2.
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Desta forma o que se chama de “fim do trabalho” é a expressão da tendência
de elevação, até níveis limitantes, da produtividade e da exploração do trabalho. Não
é nada mais que a radicalização do movimento capitalista em reduzir custos
negando trabalho, sua fonte de valor, ainda que esta negação nunca seja plena: o
conteúdo do trabalho vivo não só continua existindo, como também não deixa de ser
necessário.
A constante e indispensável busca pela mais-valia, que é o valor roubado do
trabalho pelo capital e sua fonte de lucro, a partir da avançada forma da produção
autonomizada e informatizada têm provocado profundas confusões teóricas e
subsidiado as teses do “fim da sociedade do trabalho”. É, por exemplo, nesta
perspectiva que tem trilhado o filósofo francês André Gorz (2005)131 que ao defender
o “conhecimento” como a principal força produtiva afirma que:
Se não for uma metáfora, a expressão “economia do conhecimento”
significa transtornos importantes para o sistema econômico. Ela indica
que o conhecimento se transformou a principal força produtiva, e que,
consequentemente, os produtos da atividade social não são mais,
principalmente, produtos do trabalho cristalizado (idem, p. 29)

A confusão de Gorz recai sobre a forma dualista com que é tratada a
dimensão imaterial (em linhas pouco diferenciadas de Antonio Negri e Michael
Hardt)132 e material do trabalho, bem como dos resultados deste trabalho que jamais
deixaram de ser a cristalização e a objetivação do “dispêndio produtivo de cérebro,
músculos, nervos, mãos etc. humanos” (MARX, 1983; p. 29133). O próprio
“conhecimento”, que emerge como a principal força produtiva, para o autor, não só é
produzido e reproduzido pela necessidade de realização do trabalho, mas também
ao está condicionado. Ainda assim, segue Gorz dizendo:
[“A economia do conhecimento”] indica também que o valor de troca das
mercadorias, sejam ou não materiais, não mais é determinado em última
análise pela quantidade de trabalho social geral que elas contêm, mas,
131
GORZ, André. O Imaterial: conhecimento valor e capital. 1° ed. – São Paulo, editora
Annablume. 2005.
132
“Para Negri, Hardt e Lazzarato seria como se o mundo inteiro houvesse patrões em pânico com a
falta de operários, os quais, na era do trabalho imaterial, não tem mais razão para aceitar a
exploração capitalista [...]. As filas de desempregados, o crescimento dos “trabalhadores hifenezados”
(HUW apud ANTUNES, 1999, p. 72) nada mais são que miragens do mundo fantástico dos trabalhos
imaterial!” (LESSA, Sérgio. Para além de Marx?: Crítica da teoria do trabalho imaterial. São Paulo:
Xamã, 2005, p. 63)
133
MARX, O capital, 1983, v. 1, t.1
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principalmente, pelo seu conteúdo de conhecimento, informações, de
inteligências gerais (idem; p. 29)

O que Gorz leva a refletir é a emergência autônoma do “trabalho imaterial”134
desprendido do conteúdo cocreto-material do mundo real. Como se o mundo atual
fosse um mundo de “neo-proletários”, produtores de “softweres”, “medias”,
“informação” e “propaganda”, que se alimentam de “pães virtuais” comprados no
“site” da “WEB” mais próxima e imprimidos em folhas e tintas de amido. Um mundo
onde os desempregados vivem a saudável “dieta da fotossíntese”, onde as proteínas
e vitaminas necessárias podem ser encontradas em abundância nas ondas
eletromagnéticas da luz do “conhecimento”.
Conforme Kurtz (2005)135, “tais idéias passam ao lado da realidade global em
todos os aspectos. Em primeiro lugar, nenhum trabalho é ‘imaterial’, nem sequer nos
setores de informação e do ‘conhecimento’; sempre se trata da combustão de
energia humana”. Assim sendo, o que se pode conceber como imaterial “é a maior
parte dos produtos deste trabalho, mas justamente por isso esses setores não
podem sustentar a reprodução social, cuja a base continua a ser o processo do
‘metabolismo com a natureza’ (MARX) e, portanto, material” (KURTZ, 2005; p. 01)
A aparente emergência do “conhecimento”, que é na verdade a expressão da
forma complexa de realização do trabalho, não nega a lei do valor-trabalho, mas,
muito pelo contrario, reafirma. A maior articulação entre o trabalho intelectual e
manual, em virtude de uma maior articulação entre os processos mecânicos e
informatizados, cada vez mais despojados nas costas de um único trabalhador, tem
como significado substancial a materialização da capacidade do capital em
expressar sua dinâmica e versatilidade à procura de mais-valia. Isso se dá,
134

Embora a análise sobre a discussão do “trabalho imaterial” não está posto aqui como a questão a
ser objetivada, entende-se que seu conceito está inserido na contradição da produção individual e
total do capital. Do ponto de vista dos capitais individuais, a produção é direcionada às formas
otimizadas de intensificação do trabalho em busca do lucro. Formas essas que assumem, na
atualidade da base técnica capitalista, a forma da micro-eletrônica e informacional e que eleva a
produtividade a um nível altíssimo. Ao produzir mais por menos significa que, ainda para os capitais
individuais, há uma redução no valor de uso em detrimento do aumento relativo do valor de troca. Do
ponto de vista do capital social total, este processo é inverso. A grande quantidade de riqueza
proveniente das formas “informacionais” de trabalho, que se consideram “imateriais”, representa
apenas que há uma elevação dos valores de uso e uma queda do valor de troca. O que se chama de
geração de valor pelas formas do “trabalho imaterial”, porque gera lucro para os capitais individuais, é
na verdade, para o capital social total, uma desvalorização que mais cedo ou mais tarde colocará em
xeque a contradição na forma da crise.
135
KURTZ, Robert. A máquina universal de Harry Poter: o conceito de trabalho imaterial e o
neo-utopismo
reduzido
a
tecnologia,
2005.
Disponível
em:
<http://antivalor.atspace.com/Exit/Kurz439.htm>. Acesso em janeiro de 2007.
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exatamente, a partir da apropriação e expropriação da dimensão objetiva e subjetiva
do trabalhador.
A complexificação do processo de trabalho com a inserção do arsenal
informatizado, própria da produção toyotista, segue de forma bastante perigosa a
tendência potencialmente destrutiva da produção capitalista: produzir mais por
menos. Uma riqueza incalculável, dada a capacidade produtiva e quantitativa, é
produzida cada vez mais com menos valor, dada a forma qualitativa da produção.
Isso porque o aumento da capacidade produtiva própria da lógica
toyotista/flexível, uma produtividade nunca antes vista na história do capitalismo, não
significa um aumento na valorização do capital. Significa apenas que há um
aumento na quantidade de mercadorias, de valores de uso da riqueza social:
“Entretanto, à crescente massa de riqueza material pode corresponder um
decréscimo simultâneo da grandeza de valor” (MARX, 1983; p. 53)136
Falta valor, trabalho concreto, na riqueza social produzida pelo capital, pelo
trabalho abstrato. Um dado que os defensores das teses do “fim do trabalho”, como
Gorz, não observa com mais atenção é que a radicalização da tendência de
diminuição do trabalho vivo, na atualidade da produção capitalista, é o mais
profundo fundamento da crise137. A própria crise não é concebida como uma crise do
capital. Não entendem que o desenvolvimento desta contradição, produzir mais com
menos valor-trabalho, sem falar do seu potencial destrutivo, não representa a “crise
da sociedade do trabalho”, muito menos a “crise do trabalho”, mas sim a crise da
capacidade de apropriação e realização da mais-valia, do próprio capital, como, ao
lembrar Kurtz, Ricardo Antunes observa: “uma crise da sociedade do trabalho
136

Isso porque “esse movimento contraditório origina-se do duplo caráter do trabalho. Força produtiva
é sempre, naturalmente, força produtiva de trabalho útil concreto, e determina, de fato, apenas o grau
de eficácia de uma atividade produtiva adequada a um fim, num espaço de tempo dado. O trabalho
útil torna-se portanto uma fonte mais rica ou mais pobre de produtos, em proporção direta ao
aumento ou a queda de sua força produtiva. Ao contrário, uma mudança da força produtiva não afeta,
em si e para si, de modo algum o trabalho representado no valor. Como força produtiva pertence a
forma concreta útil do trabalho, já não pode esta, naturalmente, afetar o trabalho tão logo faça-se a
abstração de sua forma concreta útil. O mesmo trabalho proporciona, portanto, nos mesmos espaços
de tempo, quantidades diferentes de valores de uso; mais, quando a força produtiva sobe, e menos,
quando ela cai. A mesma variação da força produtiva, a qual aumenta a fecundidade do trabalho e,
portanto, a massa de valores de uso por ele fornecida, diminui assim, a grandeza de valor dessa
massa global aumentada, quando ela encurta a soma do tempo de trabalho necessário a sua
produção. E vice-versa” (MARX, 1983; v.1, t.1, p. 53)
137
Como lembra Prado: “enquanto o modo de produção for capitalista continuará sendo verdade que
é o trabalho vivo que acrescenta um novo valor ao valor do mair de produção, e que é ele que
transefere o valor destes meios de produção para o valor da mercadoria produzida, conservando-o.”
(PRADO, Eleutério. Desmedida do valor: crítica da pós-grande indústria. São Paulo> Xamã,
2005, p. 42.).
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abstrato” (1997; p. 77).
Por mais que se tente afirmar a emergência de uma “sociedade sem
trabalho”, capital ainda não deixou de ser capital, nem o capitalismo deixou de existir
e, assim sendo, o lucro continua a ser o objetivo final, a mais-valia seu valor
substancial e as mercadorias permanecem “simples gelatinas homogêneas de
trabalho” (MARX, 1983; p. 52).
3.2.2 – A condição do trabalho na sociabilidade
A outra dimensão da crítica fundamenta-se no questionamento sobre o papel
do trabalho nas determinações da sociabilidade humana: da sua centralidade frente
as relações sociais. Os princípios da crítica à “sociabilidade do trabalho” decorrem,
na sua essência, da primeira dimensão já discutida: perda do poder do trabalho
como principal força produtiva, tanto do trabalho concreto como do abstrato.
trabalho

não

sendo

mais

a

condição

central

do

valor

faz

com

O
que,

consequentemente, categorias como capitalismo, capital, mais-valia e, sobretudo,
luta de classes, sejam jogadas, junto com a “classe trabalhadora”, no “ralo da
história” e tornando-se, assim, anacrônicos. O próprio desemprego aparece como
uma derrota para a os trabalhadores, como facilmente pode ser observado nos
bolsões de pobreza, como exposto na Figura 11 logo abaixo.
A mais-valia, o sobre-trabalho, a própria valorização do capital perde sentido
pela emergência do conhecimento como principal força produtiva. Da mesma forma,
não é mais o mercado capitalista muito menos a luta de classes o determinante das
relações produtivas, mas sim as relações “contratuais” e “comunicativas”
estabelecida entre os sujeitos. Por isso mesmo, a produção da sociabilidade
contemporânea não poderia mais ter como referência o conflito entre aqueles que
exploram o trabalho, os donos de capital e terra, e aqueles que têm seu trabalho
explorado, os trabalhadores.
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Figura 11:
Antigo acampamento Carlos Marighela – MTD – Vitória da Conquista/BA.
Fonte: Pesquisa de campo, setembro de 2006.
Foto: Menezes, S.O.

A emergência da “nova sociabilidade”, “quer pela qualificação como
sociedade de serviços, pós-industrial e pós-capitalista” (ANTUNES, 1997; p. 78) é,
para seus defensores, a comprovação da derrota e da fatalidade histórica do
trabalhador como sujeito histórico e revolucionário.
Mesmo o trabalho não deixando de ser a condição metabólica entre o homem
e a natureza (MARX, 1983), a condição da reprodução humana e social, ou como
Claus Offe (1989)138 observa, “até aqui [até a evidente necessidade humana
mediada e objetivada na natureza], seria possível achar que o conceito de
‘sociedade do trabalho’ é uma trivialidade sociológica, e assim esquecê-lo, por
referir-se apenas a uma ‘eterna necessidade natural da vida social’ (MARX)” (OFFE,
1989; p. 13). Contudo, é o próprio Offe que, depois de mostrar como que o trabalho
emerge como “pedra fundamental da teoria da sociedade”, sobretudo no contexto
efervescente do século XIX, questiona a validade do trabalho como categoria central
para a sociedade que, com o atual modelo flexível, passa por um profundo processo
de “fragmentação político-organizacional”139. Em suas palavras:
138

OFFE, Claus. Trabalho como categoria sociológica fundamental? – in: Trabalho e sociedade:
problemas estruturais e perspectivas para o futuro da “sociedade do trabalho”; tradução de
Gustavo F. Bayer – Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1989, v.1.
139
Sobre as teses de Offe, a crítica de Sousa é bastante contundente: “Offe, ao tematizar o estatuto
da categoria trabalho, concebe-a em um sentido limitado, como esfera de ação específica do trabalho
assalariado. Desse modo, propõe uma leitura equivocada do entendimento sociológico clássico do
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O trabalho assalariado, apartado da esfera doméstica e das formas
comunitárias tradicionais, despido ainda de proteção política, inserido na
organização capitalista do trabalho, e nos a ela inerentes processos da
divisão do trabalho, da pauperização, da alienação e da racionalização,
assim como as formas por ele desenvolvidas de integração social ou de
resistência econômica, política e cultural, eram então o ponto de
referência óbvio para o desenvolvimento da teoria e da pesquisa nas
ciências sociais, a partir da qual todos os outros aspectos da sociedade –
política e cultura cognitiva, família e sistema moral, formas de ocupação
do solo e religião – deveriam ser desdobrados. É exatamente esse amplo
poder macro – sociologicamente determinante do fato social do trabalho
(assalariado) e das contradições da racionalidade empresarial e social
que o comanda, que agora se torna sociologicamente questionável
(OFFE, 1989; p. 16)

Offe não entende que a “as contradições da racionalidade empresarial” ainda
representam – nunca antes como atualmente – um ataque feroz do capital e do
Estado contra a classe trabalhadora. E que a fragmentação e heterogeneização do
mundo do trabalho seriam as conseqüências do aumento da exploração exercida
pelo mercado, e não propriamente a causa do “fim do trabalho”. Confunde, além de
restringir a totalidade social do trabalho à esfera assalariada, a crise política dos
trabalhadores, sobretudo a desarticulação sindical, como uma crise do trabalho.
Ainda assim, os pontos centrais de sua tese têm seu fundamento no intenso
processo de desarticulação da classe trabalhadora: a perda de referência do
trabalho como o sentido da individualidade e coletividade, subjetividade e
objetividade do sujeito que trabalha140; e o esvaziamento da relação capital-trabalho
nas determinações da sociabilidade (SOUSA, 2003; p. 06).
Para Offe, no desenvolvimento do capitalismo o proletariado, o trabalhador
assalariado, teria perdido sua função histórica pela própria racionalidade capitalista.
O mundo do trabalho, por isso, não representa mais a possibilidade da
autoconsciência e da autonomia produtiva, por sua vez, pela perda dos “sentidos do

trabalho como “dado social central”. Offe entende centralidade do trabalho assalariado sob a forma de
uma determinação mecânica da esfera do trabalho assalariado sobre as demais esferas da ação, no
sentido de se derivarem do comportamento social e político do proletariado as tendências de
estruturação societária, em suas várias dimensões.” (SOUSA, Marcelo Álvares de. A tese da perda da
centralidade do trabalho como espoliação do capitalismo contemporâneo. In: ENFOQUES – ONLINE.
v. 2, n. 1, 2003. p. 01-24. Disponível em: <http://www.enfoques.ifcs.ufrj.br/julho03/pdfs>. Acesso em
setembro de 2006.)
140
“O fato que alguém ‘trabalha’, ou seja, é ‘trabalhador’ no sentido formal, refere-se ao mesmo
tempo a uma parcela continuamente crescente da população (pelo menos até agora), e é por outro
lado cada vez menos expressivo em vista do conteúdo da ação, da percepção de interesses, de estilo
de vida, etc. (OFFE, 1989; p. 19)
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trabalho141”.
A perda da centralidade do trabalho, de sua referência na construção das
“identidades individuais e coletivas” na teoria de Offe, pode ser sintetizada em três
momentos, como entende Marcelo Sousa (2003). Primeiro, a herança massificante
da organização do trabalho a partir da lógica taylorista contribuiu de forma decisiva
para a desconstrução da possibilidade de uma autonomia operária no comando da
produção.
A intensa divisão do trabalho e a conseqüente especialização alienante e
fragmentária na produção consolidaram definitivamente a separação entre o sujeito
que trabalha e o objeto do trabalho, o que resultaria na conformação de uma
produção sem o “fator humano”. Segundo, o trabalho, para o trabalhador, na
atualidade da racionalidade produtiva, transformou-se em uma atividade não
compensatória. Os ganhos com o trabalho (em salários, etc.) não correspondem
mais ao desgaste “físico e psíquico” do trabalhador. Terceiro, o mundo do trabalho
não representa mais a possibilidade da emergência de uma consciência coletiva.
Os espaços da vida cotidiana, que antes envolviam a massa de
trabalhadores, foram desagregados e desarticulados pelas formas heterogêneas de
trabalho e do desemprego imposto pela racionalização capitalista (SOUSA, 2003; p.
06-07). O desemprego novamente aparece como fatalidade da luta operária, um
elemento desagregador de sua unidade, como aparentemente pode ser observado
nos seus espaços de vivência, conforme a Figura 12 tenta mostrar.
Em detrimento da desrealização do mundo potencialmente estruturante do
trabalho, a atual sociedade teria se condicionado, como defende Habermas, ao “agir
comunicativo”, que se estrutura pela “esfera comunicacional” ou “intersubjetiva”
(HABERMAS 1991 apud ANTUNES, 1999; p. 146).

141

Contudo para Antunes, sobre as teses do fim do trabalho e os novos sentidos do trabalho, “ao
contrário dessas formulações, pode-se constatar que a sociedade contemporânea presencia um
cenário crítico, que atinge não só países do chamado Terceiro Mundo, como o Brasil, mas também os
países capitalistas centrais. A lógica do sistema produtor de mercadorias vem convertendo a
concorrência e a busca da produtividade em um processo destrutivo que tem gerado um imensa
precarização do trabalho e aumento monumental do exército industrial de reserva, do número de
desempregados.” (ANTUNES, 1999; p. 16).
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Figura 12:
Trabalhador desempregado – MTD – Vitória da Conquista/BA, Grito dos Excluídos, 7 de setembro de
2006.
Fonte: pesquisa de campo
Foto: MENEZES, S.O.

Habermas é de fato um dos principais expoentes da tese da perda da
centralidade do trabalho. Segundo o autor, o agir comunicativo é a condição da
sociabilidade. A interação subjetiva, a esfera da intersubjetividade, é a principal
condição da realidade objetiva. É somente a partir da comunicação (e neste sentido
a fala é a estrutura cognitiva central) que os sujeitos se interagem em acordos,
desacordos, críticas e consensos. Ou, em suas palavras:
O domínio da subjetividade é complementar ao mundo exterior, o qual é
definido pelo fato de ser dividido com os outros. O mundo objetivo é
pressuposto em comum com a totalidade dos fatos [...]. E o mundo social
é pressuposto também como a totalidade das relações interpessoais que
são reconhecidas pelos membros como legítimas. Contrariamente a isso,
o mundo subjetivo incorpora a totalidade das experiências o que, em cada
caso, somente um individuo tem acesso privilegiado. (HABERMAS, 1991
apud ANTUNES, 1999; p. 147)

A comunicação é, para Habermas, a mediação possível entre os sujeitos na
realização do “mundo da vida”. A ação comunicativa se dá como expressão do
sujeito “no mundo objetivo, no mundo social e no mundo subjetivo” (idem;p. 148).
Assim, a interação subjetiva é ao mesmo tempo o reconhecimento do outro, do que
fala e/ou do que ouve. Tal processo é a legitimidade da comunicação, do sujeito e
da realidade objetiva consensual. Contudo, o consenso, para Habermas, não é a
concordância de verdades antagônicas sobre a realidade, mas sim a discordância e
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concordância e, sobretudo, a legitimidade da relação intersubjetiva. Este é, em
detrimento do trabalho, o “centro do mundo da vida” (idem; p. 148).
A objetividade é construída pela e na subjetividade, embora ela mesma seja,
na teoria de Habermas, a síntese das dimensões, social, concreta e individual. O
contato comunicativo pressupõe a interação de racionalidades forjadas na
subjetividade. Entretanto, a racionalidade é, ao mesmo tempo, fruto do agir
comunicativo, da intersubjetividade no mundo da vida. Desta forma a consciência
não é meramente o resultado da individualidade, mas sim a conseqüência lógica da
relação existente entre “sistema” e “mundo da vida”.
Para Antunes (1999), as relações comunicativas entre os sujeitos não negam
a centralidade do trabalho. Os mecanismos de interação comunicativa (linguagem e
sociabilidade) são complexos expressivos da própria condição humana do trabalho.
Assim é a proposta de Lukács142 que, ao iniciar a discussão sobre a ontologia
do trabalho, observa:
Para expor em termos ontológicos as categorias específicas do ser social,
o seu desenvolvimento a partir das formas de ser precedentes, sua
articulação com estas, sua fundamentação nelas, sua distinção em
relação a elas, é preciso começar pela análise do trabalho. No entanto,
não se deve esquecer que qualquer grau do ser, no seu conjunto e nos
seus detalhes, tem um caráter de complexo, isto é, que a suas categorias,
até mesmo as mais centrais e determinantes, só podem ser
compreendidas adequadamente no interior e a partir da constituição
complexa do nível de ser de que se trata. E é suficiente um olhar muito
superficial ao ser social para perceber a inextricável imbricação em que
se encontram suas categorias decisivas como o trabalho, a linguagem, a
cooperação e a divisão do trabalho, para perceber que aí surgem novas
relações de consciência com a realidade e, em decorrência, consigo
mesma. (LUKÁCS, 1981; p. 01)

Ao mostrar a racionalidade como a condição do agir comunicativo e produto
do mundo da vida mediado com sistema, numa tentativa de assegurar a dimensão
dialética da análise, Habermas, ao negar a dimensão ontológica do trabalho e ao
desconsiderar

o

potencial

desrealizador

e

alienante

do

mercado,

cria,

contraditoriamente, um escudo naturalizante e insuperável envolta das mediações
do capital. A teoria do agir comunicativo acaba sendo, como afirma Antunes, “a
redução da esfera comunicativa a ação instrumental” (1999, p. 157).
As teorias de Habermas e Offe, bem como a de Gorz, em âmbito geral,
142

LUKÁCS, O trabalho (A ontologia do ser social), 1981.
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promulgam o “fim do trabalho” em detrimento da ciência e do conhecimento como
principais forças produtivas. Muitas vezes acusadas de “eurocêntricas”, ou pouco
inseridas (e/ou “aplicáveis”) em outras realidades além da “nipônica”, “européia” e
“americana”, as teses do “fim do trabalho” caducam em mostrar como se dá a
sustentabilidade da produção da riqueza material necessária à manutenção da
sociabilidade humana – por mais “comunicativa” que ela possa se apresentar –; das
formas de mediação homem-natureza; bem como da produção da sociabilidade
humana decorrente dos conflitos desta relação.
A crítica empreendida por Gorz, Offe e Habermas recaem na falta de sentido
da dimensão concreta para a explicação do contexto de crise estrutural. Uma crise
que força o capital a efetivar seu plano à procura de mais-valor na desefetivação
total do trabalho. Uma crise que força os sujeitos do mundo do trabalho a fazer só o
que lhe resta: tentar fugir de sua miséria. Um mundo, como não entende Offe, onde
a classe trabalhadora, que já foi quase que exclusivamente composta de
assalariados e que hoje se apresenta fragmentada e desarticulada, ainda carrega
nas costas, agora dos proletariados, subproletariados, trabalhadores contratados,
informais, sem salários e sem terra, a tarefa histórica revolucionária.
3.2.3 - Enquanto isso, os trabalhadores...
Enquanto é afirmado na Europa e no restante do reduzido centro capitalista o
“fim do trabalho”, no mundo concreto os trabalhadores continuam trabalhando, e
trabalham cada vez mais para sobreviverem. O tempo à família, ao lazer, ao ócio,
que Offe considera ser o tempo necessário perdido e que desestimula o trabalhador
a não considerar o trabalho com atividade compensatória, parece soar como sátira
cínica pequeno-burguesa para aqueles que não querem morrer de fome. Como
mostra a Figura 13, que retrata a luta dos trabalhadores desempregados por
melhores condições de vida.
É intrigante e desafiadora a afirmação de Neide, uma das integrantes do
Movimento dos Trabalhadores Desempregados em Vitória da Conquista/BA que, ao
sintetizar os objetivos do Movimento, assim diz:
- “Lutamos por trabalho, não por emprego”.
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Figura 13:
Mobilização dos trabalhadores desempregados – MTD – Vitória da Conquista/BA, Grito dos
Excluídos, 07 de setembro de 2006.
Fonte: Pesquisa de campo, setembro de 2006.
Foto: MENEZES, S. O.

É urgente para os trabalhadores, sobretudo aqueles fora do “perfil do
mercado”, a necessidade de buscar uma alternativa às determinações limitantes do
mercado. De uma forma ou de outra, a alternativa é sempre dirigida para a
apropriação dos meios de produção necessários à realização do seu trabalho,
outrora dispensado pelo capital.
Para o MTD, as estratégias de apropriação dos meios de trabalho podem ser
resumidas por frase comum em seus documentos: “Por terra e trabalho”. Neste
sentido o Movimento trabalha com dois eixos de atuação: nos “Assentamentos
Rururbanos”, que começa com a ocupação de terras, e nas “Frentes Emergenciais
de Trabalho”, que são organizações de núcleos produtivos. Ambos na perspectiva
de organizar os trabalhadores desempregados da periferia e na periferia.
- Os Assentamentos Rururbanos – São ocupações em áreas no entorno das cidades
de médio e grande porte. Têm como objetivo geração de renda para os
trabalhadores desempregados na periferia a partir da realização do trabalho coletivo
agrícola (sobretudo hortifrutigranjeira) e não-agrícola (como artesanato, costura,
reciclagem, etc.). Por se localizarem em torno das cidades, a proposta das
ocupações é formar um “cinturão verde” a partir do fornecimento de alimento sadio e
barato ao mesmo tempo em que gera renda para os assentados, além de
representar uma saída para o problema de moradia. As ocupações nestas áreas
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apresentam uma grande diversidade de trabalhadores (de desempregados,
subexplorados à camponeses sem terra) exatamente porque estes espaços
mesclam os limites do cotidiano e do trabalho urbano e rural, daí o nome
“rururbano”.
- As Frentes Emergenciais de Trabalho – O grande desafio do MTD, como afirma
Galvão, membro da articulação nacional, é organizar a periferia para o mundo do
trabalho. Uma periferia que já está organizada pelo crime, prostituição, pelas igrejas
salvacionistas, tráfico de drogas e pela indústria eleitoreira. Como meio de organizar
os trabalhadores da periferia na própria periferia, as frentes emergenciais de
trabalho se fundamentam na construção de núcleos, composto pelas famílias, que, a
partir do trabalho coletivo, desenvolvem a produção de artesanatos, costura,
reciclagem, etc. A luta por um crédito subsidiado pelo Estado, uma das principais
reivindicações do Movimento, é central no processo de constituição dos núcleos.
Com isso, segundo a proposta do projeto, os trabalhadores receberão uma bolsa no
valor um salário mínimo e mais uma cesta básica, como reivindica o MTD. Para que
isso não se transforme em precarização do trabalho por parte Estado, durante três
dias da semana os trabalhadores prestarão serviços na construção ou reformas de
escolas, prédios públicos, etc. a partir de grupos autogestionários e, nos outros dois
dias da semana de trabalho, o tempo será dedicado à formação intelectual e
profissional do trabalhador. A experiência do MTD no Rio Grande do Sul com as
Frentes Emergenciais de Trabalho é bastante significativa. Foi conquistado junto
com o Governo do Estado um programa de crédito no valor de duzentos reais (R$
200,00) e mais uma sesta básica durante seis meses.
A dinâmica construída pelo MTD se fundamenta em três elementos: nos
“Grupos de Produção”, que é a forma da organização coletiva e autogestionária do
trabalho e voltada para a economia solidária; na Educação baseada, não somente
na alfabetização de jovens e adultos, mas no ensino voltado aos valores humanistas
e socialistas; e no Trabalho com a juventude e cultura que se baseia no
desenvolvimento de atividades culturais como o hip-hop, teatro, capoeira, dança, etc.
A maior dificuldade do Movimento gira em torno das mesmas condições que o
faz existir: a estrutural retomada do controle dos meios de produção historicamente
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divorciados do trabalhador e concentrados nas mãos dos senhores de capital. Por
isso que o MTD também atua no processo de ocupação de terras, como mostrado
na Figura 14.

Figura 14:
Ocupação e montagem do acampamento Carlos Lamarca – MTD – Vitória da Conquista/BA.
Fonte: Pesquisa de campo, setembro de 2006.
Foto: MENEZES, S. O.

Este é, aliás, o problema estrutural da sociedade ordenada pelas mediações
do capital: a concentração e a monopolização dos meios de produção. E estes
processos, concentração e monopolização, devem se efetivar de tal forma até que o
trabalhador não seja mais reconhecido como necessário para a sociedade. Esta
lógica reacionária sustenta as próprias teses do fim do trabalho. Contudo, o
problema da lógica reacionária é que ela está de cabeça para baixo. O processo é
inverso: o trabalho é a essência do valor e do capital. Na verdade, os trabalhadores
só podem se tornar desnecessários e supérfluos quando, por outro lado, o capital
conseguir fazer com que o nível da produtividade de outros trabalhadores estiver
extremamente elevado. Ou seja, o trabalho e o trabalhador só se tornam supérfluos
mediante a extrema exploração de outro trabalhador. O trabalhador não se torna
desnecessário, nem o trabalho perde sua centralidade. Ao contrário, quanto mais se
efetiva a concorrência mundial do mercado flexível mais é exigido dele resultados de
sua atividade143.
Para estes trabalhadores envolvidos no MTD, que compõem a esfera mais
O próprio nome, “Movimento dos Trabalhadores Desempregados”, um Movimento de sujeitos que,
não de outra forma, afirmam o que lhe é negado, reflete o meio de o trabalho ser a condição de
realização do ser, mas que se torna irrealizável na ordem do capital. É a própria contradição da
relação trabalho-emprego, muito confundida e negligenciada pelos teóricos do “fim do trabalho”.
143
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avançada na desrealização do movimento social do trabalho, a crise não está no
conteúdo vivo do trabalho, mas nos mecanismos e limitações do capital apropriar
dessa massa de trabalho. Uma massa que não é excedente por natureza, mas que
se torna excedente pela e para a natureza da acumulação que, na atualidade da
crise, concretiza-se na forma de desemprego estrutural.
A não existência da possibilidade do trabalho, ou melhor, do emprego, ao
contrário do que afirma os teóricos da descentralidade do trabalho, é o que estimula
os trabalhadores a buscarem alternativas de trabalho àquelas impostas pelo
capitalismo. Muito embora as próprias relações não-capitalistas provenientes da luta
por uma alternativa, uma luta forçada pela miséria, sejam também importantes para
o capital, sobretudo como reserva de trabalho, essas relações não-capitalistas
também recriam o conflito no momento em que resiste e propõe alternativas a
sociabilidade entre os sujeitos em torno do mundo do trabalho.
No território resultante da desrealização, como é a própria espacialidade do
MTD, sua configuração e produção se dão pelo e no conflito, um conflito decorrente
da necessidade emergencial de se apropriar dos meios de produção pelos sujeitos
que não querem passar fome. O cotidiano não é opção, mas a falta de opção. A
alternativa da realização do trabalho livre do capital não é uma simples alternativa,
mas a única condição de se manter vivo, como mostra a Figura 15, referente a um
acampamento de trabalhadores desempregados.
Se é através da espoliação, desefetivação e alienação dos sujeitos que o
capital consegue manter seu processo valorizativo e reprodutivo, contraditoriamente,
é em decorrência deste processo que se dá as condições objetivas e potencialmente
revolucionárias por parte dos trabalhadores desrealizados, desefetivado, alienados,
sem trabalho e sem terra – os trabalhadores sem propriedade. Os territórios que
nascem do conflito estrutural capital-trabalho, é, ao mesmo tempo e dialeticamente,
a condição da acumulação do capital e da acumulação de suas contradições no
espaço.
Ainda que sejam enormes os desafios, sobretudo no campo da ação política
perante as mediações de segunda ordem do capital, a tendência histórica do conflito
estrutural é de se radicalizar. Ao contrário do que afirmam os teóricos da
“descentralidade do trabalho”, a utopia do mundo pós-industrial, não mercadológico,
sem capital e sem mais-valia encontra sua negação exatamente na miséria daqueles
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que são sugados até a alma.

Figura 15:
Acampamento Carlos Lamarca – MTD – Vitória da Conquista/BA.
Fonte: Pesquisa de campo, março de 2007.
Foto: MENEZES, S. O.

As teses do “fim da sociedade do trabalho” estão mergulhadas em sérias
contradições e confusões, sobretudo na definição e na relação entre trabalho e
emprego. Ao “retirarem” o trabalho do centro da sociabilidade promulgando, para
isso, o fim do capital, da mercadoria e da mais-valia, fazem delas próprias (das
mediações do capital) e de suas relações destrutivas, “deuses eternos do mundo
humano”.
O que há de novo nas teses do fim do trabalho são, na verdade, velhas
formas de exploração do trabalho (mais-valia absoluta e mais-valia relativa) que
temporalmente se revestem em novos mecanismos alienantes, mas que não negam
a tendência estrutural da valorização (aumentar a exploração para aumentar a
produtividade pelo aumento do tempo relativo à produção e aumento do tempo
absoluto do trabalho). É o próprio Marx que, nos Grundisse, na altura do séc. XIX,
quando o mundo se via perplexo com o avanço produtivo da grande indústria, mais
ou menos como a perplexidade dos “novos teóricos” do “fim do trabalho”, que diz:
O furto do tempo de trabalho alheio, em que se baseia a riqueza atual,
parece sua base miserável diante desta nova. Assim que todo o trabalho,
sob forma direta, deixa de ser a grande fonte de riqueza, o tempo de
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trabalho deve deixar de ser a medida do valor de uso. O trabalho
excedente da massa deixou de ser a condição para o desenvolvimento da
riqueza geral, assim como o não trabalho de poucos deixou de sê-lo para
o desenvolvimento das capacidades do cérebro humano (MARX, apud
MÉSZÁROS, 2002; p. 1057).

Tal análise não só se parece como segue a mesma linha (quanto a afirmação
do “conhecimento” em detrimento do trabalho) das promulgações dos teóricos da
descentralidade do trabalho, não menos perplexos com o nível da produção
Flexível/Toyotista.

Contudo,

o

que

falta

aos

olhos

dos

contemporâneos

(“presunçosos refutadores” das teses marxianas) perante a crise estrutural, sobra
aos olhos críticos desse considerado “ultrapassado” ou, como queriam, “morto”.
Com isso [com o “fim do trabalho”, para continuar com os
“contemporâneos”], a produção baseada no valor de troca entra em
colapso e o processo de produção direto, material, é despojado na forma
da penúria e da antítese [...]. As forças de produção e as relações sociais
– dois lados diferentes do desenvolvimento do indivíduo social – surgem
para o capital como meros meios, e são apenas meios para que ele
produza a partir de sua base limitada (idem; p. 1057).

Uma limitação contraditória que atinge dimensões destrutivas perigosas até
mesmo para o próprio sistema. Ou, ainda com Marx, “são as condições que vão de
fato explodir essa base” (idem; p. 1057).
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4 – POR TRÁS DO “DESEMPREGO ESTRUTURAL”
Neste momento da análise, é de fundamental importância abordar a questão
do desemprego. Como já afirmado, o desemprego é a dimensão mais perversa do
mundo do trabalho. Essa afirmação sugere duas observações: que o problema do
desemprego pertence ao mundo do trabalho e sua condição estrutural caminha junto
com a condição também estrutural do capitalismo; e que os desempregados
pertence a totalidade viva do mundo do trabalho, que são trabalhadores.
Abordar o mundo do trabalho a partir do chamado “desemprego estrutural” é
de fundamental importância. Isso porque é crescente no seio das ciências trabalhos
e pesquisas sobre a questão do desemprego. Mesmo na esfera das ciências sociais
o debate é bastante incipiente: as questões são tratadas de forma bastante
superficiais e pontuadas. No entanto, debruçar sobre o mundo do desemprego é
debruçar sobre o mundo atual e real do trabalho, tão negligenciado e “esquecido”
pelas análises científicas viciadas na objetividade, praticidade, aplicabilidade e
neutralidade própria do positivismo. Mesmo nas ciências de caráter mais crítico tal
tema – a temática do trabalho – ainda não teve o mérito da importância, pois parece
que o trabalho só se reconhece no capital e o sentido da crítica vira de “cabeça para
baixo”. É como se fosse o capital o senhor produtor da realidade; e o trabalho mero
“coadjuvante”.
Ainda que a força do capital seja de fato grandiosamente totalizante e
incontrolável, as especificidades inerentes ao mundo do trabalho compõe uma
totalidade bastante abrangente e, dentro de uma perspectiva universal e ontológica,
o próprio capital pertence a totalidade do trabalho, pois a ele precede. E se o
trabalho precede o capital, está nele a própria condição de superação do capital.
Estudar, pois, este mundo difuso e heterogêneo do trabalho é se posicionar de
forma crítica perante ordem existente e pensar em sua superação.
Desta forma, como pesquisar criticamente o mundo do trabalho, sobretudo, o
mundo do desemprego? Parece que a fluidez, a própria fluidez que o capital impõe
no mercado e no mundo do trabalho, faz com que a realidade corra entre os dedos
do pesquisador. Ainda que o presente trabalho não tenha como objetivo principal
este debate metodológico, espera-se que ele próprio seja um exemplo de
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elaboração de uma pesquisa sobre o trabalho e possa contribuir para levantar o
debate.
Neste sentido, por trás da análise esconde a intenção de se apropriar de uma
temática amplamente trabalhada e de forma extremamente ideológica por parte das
instituições de governo, e mesmo não governamental, comprometidos com a
manutenção da ordem estabelecida, a própria ordem capitalista.
E por que essa preocupação com a questão do desemprego, por parte dos
apologetas de plantão? Ou melhor, por que os defensores do sistema sentem
tamanha necessidade de tomar posse da problemática e esconder o tamanho de
sua gravidade? A evidência não é mera coincidência. A existência do desemprego
estrutural, visto pelo anglo crítico do mundo do trabalho, é uma evidência da
ativação dos limites do capital e da falência do próprio mercado. A fase histórica e
aparentemente irreversível do desemprego parece revelar a fase histórica e
irreversível da crise do sistema capital.
O movimento de expansão e retração do mercado de trabalho cessou. Os
ciclos de crescimento e recessão, tão marcantes na história do capitalismo durante
os séculos XIX e XX, atingiram seus limites: o crescimento, ainda que minimamente
significativo, não ocorre desde a década de 1970, e a crise, que parecia ser apenas
mais outra, se revelou uma crise estrutural. E o mercado de trabalho se atrofia tal
como o mercado mundial. Tudo isso, contraditoriamente, em plena era da
“globalização”.
Como já analisado no primeiro capítulo, tal condição histórica do sistema do
capital representa uma das evidências mais clara de que as contradições inerentes
ao seu sistema acumulativo atingiram limites históricos. Primeiro porque o caminho
triunfal pelo qual seguiu o capital em seu plano de conquista e dominação global se
converteu na mais desesperada corrida contra o atrofiamento do mercado mundial
dominado pelo punhado dos “monopólios S/A”. Segundo (e em conseqüência) a
elevação do nível da concorrência mundial tem feito com que os capitais individuais
promovam uma verdadeira caçada por trabalho barato e miserável – pela própria
mais-valia – fazendo com que se torne insustentável a manutenção de seus próprios
escravos (Marx & Engels, 1987)144.
144

MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Cartas filosóficas & O manifesto comunista de 1848. São
Paulo – Editora Moraes, 1987.
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O “desemprego estrutural” é, desta forma, uma evidência central da crise
histórica: por um lado, é o dado concreto de que o capital não consegue mais
encontrar possibilidades de exploração direta dessa gigantesca massa de força de
trabalho, tão necessária ao processo produtivo, mas que agora é considerada
supérflua; e, por outro, é o limite da reversão histórica rumo a desvalorização do
capital e da própria produção do valor, pois dispensar trabalhadores é dispensar o
potencial social de trabalho, exatamente a fonte absoluta da mais-valia e do lucro,
imprescindíveis para as formas de existência material do capital, como já abordado.
O desenvolvimento e o acúmulo dessas contradições explodem, por outro
lado, em uma completa “marcha da desindustrialização” da economia, em detrimento
de sua financeirização; diminuição das taxas gerais de lucro; e aumento da pobreza
e miséria global que acompanha os fechamentos dos postos de trabalho. O próprio
sistema do capital ativa as condições de sua falência.
No bojo dessa problemática, uma consideração importante sobre o
desemprego: o mundo do desemprego se apresenta de forma bastante difusa e
heterogênea; da mesma forma são os sujeitos que compartilham sua realidade.
Envolvem-se nesta esfera não somente os trabalhadores que se encontram
temporariamente desempregados, como quer fazer valer as estatísticas da ONU e
do IBGE, mas todos aqueles trabalhadores sem propriedade que subjugam sua
força de trabalho às formas mais precarizadas da exploração humana em detrimento
da miséria eminente (ver Figura 16).
São por

isso trabalhadores

sem salários, ex-operários, sem terra,

subexplorados, semi-escravos, enfim, trabalhadores sem as condições objetivas de
reprodução da vida que no contexto da crise vêem a história caminhando para o
assombroso destino da barbárie. Na especificidade da presente pesquisa, a própria
realidade dos sujeitos envolvidos na luta do Movimento dos Trabalhadores
Desempregados (MTD), a principal observação metodológica que se faz é: como
entender tamanha diversidade reunida no mesmo espaço social?
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Figura 16:
Acampamento Santo Dias – MTD – Vitória da Conquista/BA
Fonte: Pesquisa de Campo, setembro 2006.
Foto: MENEZES, S. O.

Seguiremos adiante fazendo uma análise crítica dos dados sobre o
desemprego para depois, clareado o espaço de análise, entremear na diversidade
do mundo atual do trabalho e do desemprego.
4.1 - O problema da estatística e a inversão ideológica: a neutralidade dos
números escondendo a gravidade do desemprego
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1996)145, “um terço
da mão-de-obra do mundo” está desempregada. No Brasil, conforme o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2003)146, envolvem-se nesta esfera
quase um décimo (9,7%) dos trabalhadores.
Contudo, os dados em si escondem, muito mais do que revelam, a real
gravidade do problema que envolve o desemprego. Primeiro porque, muito embora
os referidos índices já possam ser considerados desastrosos, as informações sobre
trabalho e emprego se apresentam bastantes indefinidas e com grande variação
para as diversas instituições de pesquisa, tanto governamentais como não
145

Organização Internacional do Trabalho. Escritório no Brasil. Disponível em:
<http://www.oitbrasil.org.br>, Brasília, DF. Acessado em maio de 2007.
146
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa mensal de
emprego. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/estatisticas/indicadores>. Acesso em
fevereiro de 2007.
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governamentais. Isto, por si só, já questiona a confiabilidade e aponta a
insuficiência, não somente estatística, mas também metodológica e política das
informações oficiais sobre o mundo complexo do desemprego. Na verdade, estimase que estes valores sejam bem mais elevados. No Brasil, por exemplo, o índice
pode chegar a 20%, como afirma o Movimento dos Trabalhadores Desempregados –
MTD (ver anexo 04).
Um segundo problema que merece ser destacado é a concepção de
“desemprego”. Tanto a Organização Internacional do Trabalho (OIT/ONU) como o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) chamam a referida questão de
“desemprego aberto”, que assim é definido: quando o sujeito está “procurando e não
achando”. Esta “concepção” reflete, ao mesmo tempo, um posicionamento político
que sustenta a própria metodologia estatística. Concebido dessa forma, o
trabalhador envolvido no trabalho informal, ou mesmo no trabalho escravo, não se
incluem nesses dados estatísticos porque “não estão procurando emprego”, já que
desenvolve estas formas de trabalho para a sobrevivência. Mas, quais motivos que
levam milhões de trabalhadores a realizarem essas formas de trabalho
extremamente pauperizadas senão o próprio abismo do desemprego eminente? O
trabalho informal, o trabalho escravo, o subemprego não é uma opção do
trabalhador, mas uma falta de opção imposta pelo próprio desemprego. Em países
de economias periféricas, como exemplo do Brasil, onde a esfera do trabalho
informal e escravo é bem mais ampla, fazer uma estatística sobre desemprego é
bem mais problemático. No entendo, a opção metodológica de “excluir” esses
trabalhadores das estatísticas sobre desemprego, simplesmente porque eles “não
estão procurando emprego” sem analisar suas reais condições de trabalho, reflete o
falseamento das próprias informações e uma leitura errada sobre o desemprego.
Politicamente, este falseamento leva a indicar um estado de saúde da economia
capitalista que não é o real. Esse posicionamento político e metodológico induz
ainda a uma reversão da problemática do desemprego separando-o de sua real
causa, que é o modo de produção capitalista. Nestas circunstâncias, desemprego e
capitalismo entendidos de forma separa, o desemprego pode ser considerado uma
“opção” do trabalhador e que depende dele próprio o futuro do seu trabalho. Assim
sendo, o desemprego passa a ser compreendido como um problema relativo e
passageiro. A questão do “desemprego”, nestes termos, perde a dimensão estrutural
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própria do capitalismo e faz com que, ideologicamente, o processo histórico seja
invertido de tal forma que passa a ser culpa do próprio trabalhador a desgraça do
seu desemprego.
Um terceiro problema, mais sutil e não menos perverso, diz respeito a
relativização estatística dos dados. Os índices de desemprego indicam somente a
quantidade proporcional de desempregado perante a população trabalhadora. Neste
sentido, hipoteticamente, um índice de 3% de desemprego (por mais irreal que
possa ser nos atuais tempos de crise) em qualquer país é considerado um excelente
índice, mesmo que este país seja um gigante populacional como a China, que
certamente tem um índice bem maior. O que existe por trás dos “3%” são homens e
mulheres, que sobrevivem realizando as formas mais degradantes e precarizadas de
trabalho. São sujeitos que compõem um número absoluto de trabalhadores que não
podem ter sua condição miserável de vida escondida atrás de índices estatísticos.
Aceitar a relativização do desemprego, por mínimo que seja, é naturalizar a miséria
e, ao mesmo tempo, retirar da história a opressão do capital ao trabalho.
Compreendido dessa forma, como um problema separado da história do
capitalismo, o “desemprego” pode representar uma cilada apologética. Entretanto, é
necessário reafirmar que o “desemprego” é uma questão especifica da história do
capital.
O que existe por trás do “desemprego” é como de forma bem objetiva analisa
o Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD): “Na verdade as elites
fazem o esforço de buscar falsos argumentos para justificar que o desemprego é
quase natural, e não há o que se fazer”147. De fato, o que existe por trás do
desemprego são sujeitos plenamente e amplamente desapropriados pelo capital.
Uma massa crescente que, separada dos meios de produção e terra, não somente
se tornam o produto nefasto da acumulação, mas se tornam também condição
necessária para o funcionamento do seu sistema em crise.
Considerar o desemprego a partir da realidade concreta apresentada nos
atuais tempos de crise (bem além dos “3%”) é considerar um problema estrutural.
Por isso que para o MTD este “é um dos maiores problemas da sociedade”.
O que existe por trás da realidade do desemprego são números que não
podem se esconder atrás de índices ou percentagem. Independente do tamanho da
147

ELEMENTOS PARA COMPREENDER A QUESTÃO DO DESEMPREGO NO BRASIL –
Movimento dos Trabalhadores Desempregados, texto produzido elo MTD – (Anexo 06).
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população brasileira não deve ser negligenciado, muito menos relativizado, o
número absoluto de 7,7 milhões de desempregados, segundo a fundação Getúlio
Vargas (FGV, 1999)148. Uma população trabalhadora que ocupou, em 2002, a quarta
posição no ranking mundial do desemprego (POCHMANN, 2006)149. Da mesma
forma, seria ainda mais perverso relativizar os 9,1 milhões de desempregados da
Rússia e os 40 milhões da Índia, o segundo e o primeiro do ranking150,
respectivamente (REHDER, 2007).
Muito embora, como mostra Mészáros (2006)151, os dados oficiais
apresentem sérias distorções o que, por exemplo, elevaria o número de
desempregados na Índia de 40 milhões para 336 milhões, uma margem
extremamente alta, as próprias indefinições e incertezas que envolvem as
informações sobre a dimensão do desemprego é uma clara evidência da profunda
gravidade do problema.
O movimento da desrealização do trabalho, a partir do que se chama de
desemprego, é tão sério que nem os trabalhadores das “economias centrais” deixam
de serem atingidos. Ainda conforme o estudo de Mészáros (2006), “há mais de 40
milhões de desempregados nos países industrialmente desenvolvidos”. Somente na
Europa são mais de 20 milhões “e na Alemanha – outrora elogiada por produzir o
‘milagre alemão’ – ultrapassou a marca dos 5 milhões” (idem; p. 30).
Também nos países do leste europeu, o problema aparece com gravidade,
apesar da tentativa do FMI tentar de ocultá-lo:
Em tempos comparativos, para a pequena população Húngara, 500 mil
[quantidade de desempregados no ex-Estado soviético] equivale a 6,5
milhões de desempregados na Grã-Bretanha ou na Itália, e algo em torno
de 8 milhões na Alemanha (MÉSZÁROS, 2006; p. 31).

Os índices parecem forçar a realidade.
Na China, a questão do desemprego é ainda mais desastrosa. Como afirma
148

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Desemprego no Brasil é o terceiro pior do mundo, 1999.
Disponível e <http://www.fgvsp.br/11/pesquisas.htm>. Acesso em Julho de 2007.
149
POCHMANN, Marcio. Desempregados do Brasil. In: Riqueza e miséria do trabalho no Brasil /
Ricardo Antunes (org.). – São Paulo: Boitempo, 2006, p. 59-57
150
REHDER, Marcelo. Brasil é o terceiro no ranking mundial de desemprego. Disponível em
<http://www.icb.ufmg.br/lpf/desemprego.rehder.html>. Acesso em julho de 2007.
151
MÉSZÁROS, István. Desemprego e precarização: um grande desafio para a esquerda. In:
Riqueza e miséria do trabalho no Brasil / Ricardo Antunes (org.). – São Paulo, Boitempo, 2006, p.
27 – 44.
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Mészáros, “o relatório confidencial do ministério do trabalho [...], adverte ao governo
chinês que dentro de poucos anos o desemprego atingirá o assustador número de
268 milhões” (2006; p. 31)
O desemprego e, mais enfaticamente, os sujeitos do mundo do trabalho
desrealizados nos territórios do capital, aparecem como a grande característica dos
tempos de produção flexibilizada e toyotizada. A mundialização via financeirização
promove, por um lado, a emergência de um específico e seleto número de “territórios
desenvolvidos”, ilhas globalmente articuladas e com alto nível tecnológico e
produtivo. E, por outro lado, desenvolve também um mar de territórios onde os
limites produtivos do capital, importado via mercado mundializado, concretizam-se
pelo uso subumano do trabalho que se tornou excedente e supérfluo. O movimento
desta lógica, erigida nos princípios ideológicos da insuperabilidade capitalista, segue
a tendência desenfreada do capital em busca do trabalho desefetivado e miserável.
Com a nova dinâmica do mercado, mais flexível, articulado e fluido, os
territórios e regiões, em detrimento do “nacional”, passam a representar importante
papel no processo da acumulação de capital. A experiência da “Terceira Itália” e do
“Vale do Silício”, na costa oeste dos Estados Unidos são as maiores expressões
desta nova lógica. No avanço rumo a superação das “grandes plantas industriais” do
período fordista e dos “distritos industriais” marshalianos, a nova lógica territorial
imprimida pelo capital articula, de forma mais “eficiente”, a capacidade produtiva dos
trabalhadores, muitas vezes ou quase sempre, apropriando relações de trabalho préexistentes, enraizadas no território, com as inovações tecnológicas.
Não de outra forma, é seguindo esta tendência que, considerando as
especificidades, pode ser observado o processo de “interiorização” (migração da
produção das metrópoles para o interior) de indústrias no Brasil. É o caso, por
exemplo, das indústrias do setor de calçados na Bahia, como noticiou a Agência de
Comunicação Social do Governo Paulo Souto:
Um dia depois de inaugurar a Calçados Castro Alves, o governador Paulo
Souto esteve hoje [17 de julho de 2004] no município de Vitória da
Conquista [Bahia] para abertura da fábrica da Dilly Calçados, a segunda
da Bahia – a primeira funciona em Santo Estevão. O 52° parque fabril do
pólo baiano vai criar 1,5 mil postos de trabalho na região sudoeste,
quando estiver em pleno funcionamento, e é fruto de investimentos de R$
29,9 milhões em recursos do poder público e da iniciativa privada
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(AGECOM, 2004)152.

Ainda que esta nova lógica do processo de territorialização do capital se dê
com bastante diferenciação pela forma de como se articulam, no território, elementos
como, inserção das inovações tecnológicas, organização (ou nível de subsunção) do
trabalho local, função do Estado e engajamento no mercado, na sua essência não
deixa de ser contraditória e combinada. A função subjugada exercida pelo Estado e
pelo trabalho é imprescindível, como pode ser observado na fala do gerente
operacional da Dilly Calçados, Alessandro Dilly, que (nessa mesma reportagem
noticiada pelo governo), referindo-se ao novo empreendimento (ver Figura 17),
assume a personificação do capital e diz: “Com certeza vale a pena investir na
Bahia, em função da infra-estrutura que o governo do Estado oferece e das pessoas
terem maior vontade e facilidade de aprender, parece que elas já trabalhavam com
isso.” (idem; 2006).
É como se a “vontade” e a “facilidade de aprender” dos desempregados da
periferia de Vitória da Conquista fosse uma dádiva natural ou até mesmo divina, ao
invés de ser uma imposição da necessidade imediata para a reprodução da vida.
Nesta mesma reportagem pode ainda ser observado o forte discurso
ideológico, em nome do capital, quanto a clara necessidade de se legitimar
enquanto guardião do “desenvolvimento” pela geração de empregos. Para isso usa
o depoimento de uma mãe trabalhadora, que segundo a reportagem, ao ter pela
primeira vez sua “carteira assinada”, considera que: “está sendo muito gratificante.
Ela está tendo a oportunidade de participar financeiramente na criação do filho”.
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Assessoria Geral de Comunicação Social do Estado da Bahia. Paulo Souto inaugura fábricas
calçadistas em Castro Alves e Conquista em apenas dois dias. Salvador, 17 de julho de 2004.
Disponível em <http//:www.agecom.ba.gov.br/notícias> Acesso em: 03/06/2007.
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Figura 17:
Dilly Calçados e Clássico Nordeste Ltda: Parque calçadista em Vitória da Conquista/BA
Fonte: Pesquisa de Campo, setembro de 2006.
Foto: MENEZES, S.O.

As contradições destrutivas do processo são devastadoras. Ao mesmo tempo
em que impõe a miséria e, a partir dela, a conseqüente necessidade do trabalhador
estar subsumido a sua ordem, o capital impõe, ainda, formas desregulamentadas do
processo de trabalho que nem mesmo uma “carteira assinada” pode frear e
assegurar a exploração máxima do sujeito que trabalha. E assim, como no exemplo
de Vitória da Conquista, segue a tendência estrutural rumo a apropriação do tempo
do trabalhador, seja na economia do tempo de aprendizagem (que além de tudo
reduz os custos do capital), ou apropriando-se de uma verdadeira “dupla jornada de
trabalho”, como no caso da mãe trabalhadora que, além de se desgastar no trabalho
fabril, continuará trabalhando na criação do seu filho, mais um descendente da
classe trabalhadora. Essa é, aliás, a “conquista” possível e oferecida pelo mercado
capitalista à mulher trabalhadora: trabalhar produzindo e trabalhar reproduzindo
trabalhadores. Para o capital e para o Estado, seu eterno fiador, isso é o que se
chama de “inserção social”.
As contradições da forma limitante com que o mercado capitalista tem
empreendido seu plano de dominação não fica somente no chão da fábrica, como
não poderia ser diferente em Vitória da Conquista. O processo de geração e
emprego pela inserção e desenvolvimento do capital nunca deixou de se
fundamentar nos desempregados, na massa de trabalho adicional: o exército de
reserva (MARX, 1883)153.
Ainda como no caso da Dilly Calçados em Vitória da Conquista, o próprio
153

MARX, O capital (1983), v. 1, t. 2
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prédio da fábrica noticiada pelo Governo da Bahia, tem como vizinhos, a pouco mais
de quinhentos metros (como mostra na Figura 18, a baixo), duas ocupações do
Movimento dos Trabalhadores Desempregados: o Assentamento Zumbi dos
Palmares, com vinte famílias, e o Acampamento Santo Dias, com sessenta famílias
(exatamente as duas ocupações que serviram de base empírica para a presente
pesquisa).
Não por coincidência, o terreno onde situou a primeira ocupação do MTD em
Vitória da Conquista (o Zumbi dos Palmares, em agosto de 2003), depois de quase
um ano de resistência até o “despejo” por ordem judicial154, é o mesmo terreno onde
atualmente está localizada a fábrica da Dilly Calçados. Ou seja, na prática do
território ordenado pelo Estado, expulsou-se trabalhadores para a edificação do
capital.
O que existe por trás do desemprego é, estruturalmente, esta condição
insuperável do ponto de vista das mediações do capital: manter seu sistema
produtivo

pela

constante

produção

e

reprodução

de

“trabalhadores

sem

propriedade”. O desemprego não é somente a clara evidencia de que o capitalismo
é limitado quanto ao uso da capacidade social e total do trabalho, mas é também a
condição da realização do próprio sistema acumulativo do capital.
Na ótica capitalista, desempregados são trabalhadores sem salários. Na ótica
social-histórica do trabalho, envolve-se na esfera do desemprego a massa de
trabalhadores radicalmente e miseravelmente separada dos meios de sua autorealização pelo trabalho: instrumentos de trabalho e terra, ou seja, a totalidade dos
meios de produção. É a população necessariamente redundante e excedente para
os limites da acumulação. Ainda que se tente negar, é a reprodução da
“superpopulação relativa” apontada por Marx (1983).
Neste sentido, revelar o que existe por trás do desemprego é o ponto central
da presente pesquisa. É ainda, como conseqüência, de fundamental importância
para entender a atualidade do trabalho no mundo e reafirmar o mundo do trabalho e
seus sujeitos, sobretudo os sem emprego e sem terra, na condição de superação do
sistema metabólico do capital. Não menos revelador é o entendimento do que
representa, no atual estágio de fragmentação política e social da classe
trabalhadora, um movimento de trabalhadores desempregados, e dos sujeitos
154

(Ver anexo 07 – Mandato de reintegração de posse)
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envolvidos em sua luta.

Dilly
Calçados

Morada Real

Legenda
Bairro periférico

N

Assentamento
Zumbi Dos Palmares

Local da indústria de
calçad os (Dilly)

Acampamento
Santo Dias

Ex-acamapamento
Zumbi dos Palmares
Assentamento
Zumb i dos Palmares
Acampa mento
Santo Dias

Figura 18:
Indústria calçadista, bairro periférico e ocupações do MTD (Vitória da Conquista/BA)
Fonte: Pesquisa de campo – Imagem GoogleEarth™, abril de 2007.
Elaboração e Digitalização: MENEZES, S.O.

Isso porque o capitalismo atinge uma fase de alta produtividade, e nunca
produziu-se tanto, ao mesmo tempo em que aumenta o desemprego estrutural pela
dispensa de trabalho, e nunca se dispensou tanto trabalho. Isto só quer dizer que a
quantidade dos produtos do trabalho humano, o resultado da atividade humana na
natureza, atingiu um nível como nunca antes, mas que, pela necessidade desta
produção ser lucrativa e por ela, assim, estar subjugada a concorrência do mercado,
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milhões de trabalhadores são dispensados pela simples lógica do “cortar custos”.
Este é o significado real do “enxugamento” adotado pelas empresas, da
“flexibilização” e da desregulamentação do trabalho.
Para o trabalhador o “não há vagas” diz muitas outras coisas. Como aponta o
MTD em um de seus documentos;
Além de que não há trabalho naquele local, quer dizer que não há lugar,
não há espaço, os teus poucos conhecimentos são dispensados e até
mesmo a tua presença parece incomodar. Esta curta e dura frase
estampadas em tantas portas, vistas várias vezes, em outros casos
apenas como um “não apenas, sem muitas explicações, leva o Brasil e
milhões de Brasileiros, cerca de 20% da população a viverem no seu
cotidiano esta realidade155. (MTD)

O que existe, de fato, por trás do desemprego não é uma mera sobra
quantitativa

de

trabalhadores,

como

supõe

as

crescentes

explicações

neomalthusianas. Muito menos que a falta de qualificação do desempregado é a
causa de sua redundância. Mas o que ocorre é que a riqueza social produzida pelo
trabalho humano (decomposta em meios de produção e meios de subsistência) está
concentrada e monopolizada como propriedade privada nas mãos da classe
hegemônica.
Quer dizer ainda que a força produtiva do trabalho social dispensado pelo
capital, representada nos milhões de supérfluos desempregados, está condicionada,
restrita e condicionada à forma qualitativa da produção capitalista. É somente neste
sistema, onde o capital se transforma em natureza e o mercado em Deus, é que o
crescimento da produtividade do trabalho se dá com o decréscimo massa de
trabalhadores ocupados em relação ao volume da riqueza produzida, pois seu
princípio é acumular. Ou seja, uma produção que tem seu aumento condicionado
pela redução de trabalhadores.
O que existe por trás do desemprego é o falso discurso de que a possibilidade
do fim do desemprego está nas mãos do capital, que depende do seu crescimento,
do avanço do seu processo acumulativo, ainda que para isso trabalhadores tenham
que morrer de fome com os baixos salários.
A apologética falaciosa prega ainda que o aumento dos salários e a melhoria
155

Frentes Emergenciais de Trabalho. Movimento dos Trabalhadores Desempregados, texto
produzido elo MTD (anexo 04).
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das condições de vida dos trabalhadores estão ligados ao aumento do lucro do
capital. Tudo parece estar vinculado ao bom andamento do mercado capitalista.
É a expressão do “caráter incorrigivelmente contraditório do sistema”
(MÉSZÁROS, 2006; p. 32): produzir mais por menos. O desenvolvimento desta
lógica é o próprio “progresso” da acumulação capitalista.
4.2 - A constante produção de “supérfluos”
Do ponto de vista do capital, para atingir seu primeiro e último objetivo, o
lucro, é necessário produzir mais por menos. Isso porque para que se reproduza em
seu mundo, o mundo do mercado e das mercadorias, é necessário ser competitivo:
vender mais por menos. Ser competitivo significa cortar o máximo de custos e, ao
mesmo tempo, aumentar a produção: produzir mais por menos. Significa ainda que
uma massa crescente de meios de produção deverá ser consumida com cada vez
menos trabalho: aumentar a produtividade.
Do ponto de vista do trabalho, na ordem do capital, aumentar a produtividade
significa trabalhar mais por menos. E enquanto o trabalhador tiver que,
individualmente, trabalhar mais por menos, muitos outros trabalhadores se tornarão
“supérfluos”.
Mas o que torna supérfluo para o capital é o trabalhador, não o trabalho. Ao
mesmo tempo e contraditoriamente, ao tornar o trabalhador supérfluo o capital tende
também a tornar supérfluo o trabalho, exatamente sua fonte de valor.
O que aparece como “racionalidade produtiva”, dispensar trabalho pelo
imperativo do “cortar custos”, é na sua essência uma “irracionalidade destrutiva”. Do
ponto de vista da produção da riqueza social o capital aparece como o mais
poderoso sistema limitante do desenvolvimento livre do trabalho humano. Seja na
tecnologia, na ciência, na filosofia ou nas artes, no desenvolvimento da produção
humana em si, tudo tem que representar a possibilidade do “ser lucrativo”. O que
não pode ser absorvido pelo mercado, não pode ser transformado em mais dinheiro,
torna-se “supérfluo”.
Do ponto de vista produtivo, capital é basicamente aquilo que envolve meios
de produção (maquinaria, matéria-prima, instrumentos de trabalho, enfim, a
totalidade da natureza objetivada ou a ser objetivada pelo trabalho), e o trabalho
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humano. A produção de capital é exatamente o encontro destas duas dimensões,
que devem necessariamente se apresentar separadas na sociedade capitalista156.
Desta forma, na produção existe uma massa de meios de produção e uma massa de
trabalho, que Marx chama de “composição técnica”. A massa ou o volume material
dos meios de produção e trabalho tem, logicamente, sua representação em valor,
um determinado valor equivalente a uma determinada quantia em dinheiro. A essa
dimensão da produção, Marx chama de “composição valor”. As alterações da
composição técnica do capital decorrentes do desenvolvimento tecnológico e
científico, que incidem diretamente na produtividade do trabalho – um mesmo
quantum de trabalho consumindo uma quantidade maior de meios de produção –
representam, para o capital global, uma alteração também na dimensão do valor. De
forma inversa, as alterações da composição técnica e o próprio desenvolvimento
tecnológico só são assimilados pelo capital no momento em que podem representar
um aumento na produtividade. Afinal, de nada adiantaria para o dono de capital, o
capitalista, investir numa máquina que não lhe desse retorno lucrativo. A
composição-valor do capital relacionada intrinsecamente com a composição técnica
denomina-se, como coloca Marx, a “composição orgânica do capital” (1983; p. 183).
O aumento da produtividade do trabalho determinado pela necessidade de
extração do lucro (produzir mais por menos) é sempre um aumento do consumo
produtivo dos meios de produção (cujo seu valor é representado pelo “capital
constante”) em detrimento do trabalho realizado no seu consumo (cujo seu valor é
representado pelo “capital variável”). O desenvolvimento do sistema acumulativo é,
por isso, sempre relativamente um acréscimo de “capital constante” e um
decréscimo de “capital variável”157.
Embora o aumento dos investimentos (por um momento favorável ao
crescimento e ampliação do sistema acumulativo) possa significar um crescimento
156

“Utilização das forças de trabalho: é o momento da submissão da mobilidade do trabalhador à
exigências do capital. Ela deve prestar-se às formas e transformações da organização do processo
de trabalho” (GAUDEMAR, Jean Paul de. Mobilidade do trabalho e acumulação do capital,
Editorial Stampa – Centro de Estudos Migratórios; UFRJ, 1977, p.193-4)
157
Mesmo se o processo acumulativo passe por uma recessão por conta de alguma crise e, por isso,
ocorra uma retração nos investimentos fazendo com que seja menor o volume do capital total
investido nos empreendimentos ou, por outro lado, se o processo da acumulação estiver em franca
expansão possibilitando um investimento maior, de nada muda a tendência da lei. Mesmo se ocorrer
uma diminuição absoluta do valor do capital constante e do capital variável, decorrente nos momentos
críticos ou, inversamente, ocorrer um aumento de ambos, no caso de momentos favoráveis à
ampliação dos negócios, a variação sofrida pelo capital constante decorrente das fazes cíclicas
tenderá sempre a se efetivar num patamar proporcionalmente maior que a do capital variável. (MARX,
O capital, 1983, v. 1, t. 2).
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da demanda de mão-de-obra, uma conseqüente geração de empregos, seu
crescimento é sempre menor que o crescimento do valor gasto em meios de
produção. Ou seja, mesmo que ocorra um crescimento absoluto de ambos (mão-deobra e meios de produção), o crescimento da massa de trabalho em relação aos
meios de produção é sempre relativamente menor. Isso porque o que determina a
demanda de trabalho não é o capital global, mas seu componente variável que, na
dinâmica da composição orgânica total, decresce em relação ao capital constante. É,
por isso, um movimento relativo (MARX, 1983).
Como o capital global é a soma de sua parte constante mais sua parte
variável, o crescimento dos postos de trabalho é sempre menor que a potencialidade
produtiva do capital. E quanto mais cresce a acumulação, pelo crescimento do
capital constante (representando o próprio progresso capitalista), maior será o poder
do capital em diminuir a massa de trabalho envolvida na produção. O
desenvolvimento do capital sempre é, por isso, a desrealização do trabalho.
O limite desta contradição é quando “os períodos em que a acumulação como
mera expansão da produção sobre sua base técnica dada torna-se cada vez mais
curtos” (idem; p. 199) e as crises cíclicas se transformam numa crise contínua.
Dentro de suas próprias contradições o sistema acumulativo induz seu próprio
esgotamento na forma de uma crise da acumulação, como é a atual “crise
estrutural”. Muito embora as estratégias de reprodução não estejam esgotadas, elas
mesmas passam a agravar o quadro da própria crise, além de assumir cada vez
mais dimensões destrutivas, já que sua condição estrutural (produzir mais por
menos) não se altera.
Do ponto de vista do trabalho, o que existe por trás do desemprego estrutural
é a afirmação da tendência de esgotamento da capacidade do capital absorver a
massa de trabalho e trabalhadores excedentes. Massa essa, contraditoriamente,
gerada pelo próprio desenvolvimento de suas forças produtivas. O crescimento do
número de trabalhadores disponíveis se dá em decorrência do decréscimo relativo
do componente variável perante o capital global, e se dá num ritmo mais acelerado
que as possibilidades do mesmo capital variável absorvê-la158.
158

Uma forma ainda mais perversa de redução do componente variável pode ser encontrada na
utilização do trabalho migrante-camponês: “Trabalhando barato, porque sua reprodução não passa
inteiramente pela mediação do capital que o assalaria, o trabalhador migrante temporário viabiliza,
sobretudo na agricultura, uma forma paradoxal de aumento da composição orgânica do capital: não
pelo desenvolvimento das forças produtivas da empresa capitalista, mas pelo barateamento da mão-
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O crescimento absoluto do capital global, condição para o crescimento
absoluto do capital variável (aquele que determina a abertura de novos postos de
trabalho) pode se processar, em alguns casos, independente do emprego de mais
trabalho. De toda forma, o crescimento da massa de trabalhadores (que só é
possível com o crescimento absoluto do capital variável) está ainda determinado
pelos ciclos de expansão e retração da acumulação.
A tendência do desenvolvimento do sistema acumulativo do capital (mais
capital constante e menos capital variável) é assim, ao mesmo tempo e
contraditoriamente, um movimento de geração de emprego e desemprego: gera
emprego no momento em que, com o crescimento do capital global, cresce em
termos absolutos o capital variável; e gera desemprego no momento em que, em
decorrência do desenvolvimento da composição orgânica do capital e a conseqüente
expansão da acumulação, decresce, relativamente, o mesmo componente variável e
com ele o número de trabalhadores ocupados. É um sistema contraditório de atração
e repulsão de trabalho, como diz Marx (1983):
Com a acumulação do capital produzido por ela mesma, a população
trabalhadora produz, portanto, em volume crescente, os meios de sua
própria redundância relativa. Essa é uma lei populacional peculiar do
modo de produção capitalista, assim como, de fato, cada modo de
produção histórico tem suas leis populacionais peculiares, historicamente
válidas. Uma lei populacional abstrata só existe para planta e animal, à
medida que o ser humano não intervém historicamente. (idem; p. 200)

Ressalta-se que o crescimento do trabalho disponível considerado supérfluo e
excedente para as dimensões do capital, evidencia não somente os limites sociais e
produtivos do capital, mas evidencia ainda a própria natureza da acumulação:
apropriar expropriando.
Além disso, o excedente de trabalho produzido e personificado na figura dos
trabalhadores desempregados amontoados nos territórios onde a miséria é a
imagem da paisagem, é o verdadeiro pano de fundo da acumulação de capital. É ele
que sustenta seu plano expansionista. Contraditoriamente, um plano possibilitado
pelo próprio aumento da produtividade do trabalho.
de-obra, pela disseminação da superexploração e da pobreza absoluta, pela redução dos salários a
níveis extremamente baixos” (MARTINS, José de Souza. O vôo das andorinhas: migrações
temporárias no Brasil. In: Não há terra para plantar neste verão: o cerco das terras indígenas e
das terras de trabalho no renascimento político do campo. Petrópolis/RJ: Editora Vozes, 1986, p.
55).
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Como força que deve estar sempre em expansão a dinâmica do sistema
acumulativo sempre encontrará na superpopulação relativa trabalho disponível para
onde quer que o capital migre ou para qualquer outra esfera da produção que ele
possa desenvolver ou transferir159. Tudo isso sem que não desequilibre o estado
normal de exploração do trabalho nas outras esferas já desenvolvidas.
O desemprego não é somente produto, mas a própria condição da
acumulação. A massa de supérfluos do exército de reserva é tão fundamental que,
como mostra Marx (1983), só se pode conceber o capitalismo como modo de
produção hegemônico depois de sua consolidação. Desde então, a dinâmica e o
destino da população trabalhadora não superou os imperativos determinados pelo
movimento do capital. Nas palavras de Marx: “toda a forma de movimento da
indústria moderna decorre, portanto, da constante transformação de parte da
população trabalhadora em braços desempregados ou semi-empregados” (1983; p.
201).
A massa de trabalho excedente só é excedente para os limites do capital. Sua
redundância não é natural, não é independente da forma histórica da produção, mas
“é tornada relativamente redundante” (idem; p. 202) pelo capital.
A massa redundante de trabalhadores não é somente um excedente natural
relativo às forças produtivas do capital, mas ela própria é constantemente produzida
pala reprodução do sistema acumulativo. Independente dos limites naturais de
crescimento da população trabalhadora, o próprio capital cria mecanismos para sua
elevação.
Isso porque o capital variável é a parte do capital total que determina o
quantum de trabalho, e não da quantidade de trabalhadores para realização do
trabalho. Como toda e qualquer forma de capital, sua função é explorar trabalho,
extrair mais-valia. Isso significa que uma mesma quantidade de trabalhadores, em
decorrência de alterações na base técnica (aumento do capital constante), pode
despender um quantum maior de trabalho, ou seja, possa produzir mais em relação
a base técnica ultrapassada. Em virtude disso há aumento do capital total, uma
valorização propriamente dita, sem que o capital variável aumente a quantidade de
159

A mobilidade do capital pressupõe também uma mobilidade do trabalhador: “A utilização da força
de trabalho se traduz no momento da submissão da mobilidade do trabalhador às exigências do
capital. Ela deve prestar-se às formas de transformação da organização do processo de trabalho”
(SILVA, Nelmires Ferreira da. Adeus, cascalho: jovens sergipanos na odisséia do trabalho
temporário. São Cristóvão/SE: Dissertação de Mestrado, 2003; p. 35)
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trabalhadores ocupados, mesmo que seu valor cresça em decorrência de um
possível aumento dos salários. A conseqüência disso é que, mesmo mantendo
hipoteticamente inalterado o tamanho da população trabalhadora, com o
desenvolvimento dos meios de produção comandados pelo capital uma crescente
massa de desempregados é constantemente produzida.
Com o desenvolvimento da acumulação cresce a capacidade do capital
centralizar e se apropriar de um volume crescente de meios de produção e,
conseqüentemente, da própria riqueza social produzida. Isso se dá paralelamente ao
desenvolvimento da composição orgânica do capital: diminuição relativa da parte
variável e o correspondente aumento da parte constante. O aumento da
produtividade que se segue a essa dinâmica, a própria dinâmica da acumulação,
representa o aumento da capacidade de apropriação do tempo de trabalho não
pago, do mais-trabalho, da mais-valia. Assim, a mais-valia é o resultado da
exploração do trabalho comandado pelo capital variável. Uma elevação da maisvalia significa que mais trabalho está sendo despendido por um mesmo ou menor
valor de capital variável. Aumenta-se a mais-valia e diminui relativamente o capital
variável. Uma quantidade crescente de trabalho é fornecida com menos
trabalhadores e, assim sendo, mais trabalhadores se tornarão supérfluos.
A intensificação do trabalho ordenado pelo patrão, determinado pelo mercado
e realizado pelo trabalhador empregado é a própria condição para outro trabalhador
tornar-se supérfluo. Por outro lado, é também o crescimento da massa de supérfluo
que pressionará o trabalhador ocupado a produzir mais, a intensificar seu trabalho, a
aumentar sua exploração. Nas palavras de Marx: “O sobretrabalho da parte ocupada
da classe trabalhadora engrossa as fileiras de sua reserva, enquanto, inversamente,
a maior pressão que a última exerce sobre a primeira obriga-a ao sobretrabalho e a
subsunção aos ditames do capital” (Marx, 1983; p. 203)160.
Como mostra Marx, “os movimentos gerais do salário são exclusivamente
regulados pela expansão e contração do exército industrial de reserva, que
corresponde a mudança periódica do ciclo industrial” (idem; p. 204). Essa é a
condição para o aumento da exploração e subsunção do trabalho. Uma relação
objetiva se estabelece na forma em que quanto maior a acumulação, maior o poder
do capital perante os meios de produção, maior a exploração do trabalho, maior a
160

MARX, O Capital, 1983, v. 1, t. 2.
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geração de desemprego e maior o domínio do capital sobre a totalidade social do
trabalho. Movimento este, por sinal, muito condizente à realidade da crise atual e ao
desemprego estrutural.
A massa reserva de trabalhadores não é o resultado da ação exercida pela lei
da oferta e da demanda: da oferta de trabalhadores em relação a demanda do
capital. Antes disso, ela própria, a “superpopulação relativa” é a condição para que a
referida lei exista e funcione sempre a favor do capital. Analisar o processo do
desemprego a partir da lei da oferta e demanda, insuperável para os apologetas da
ordem do capital, é negar a história e as contradições do capitalismo. Antes de
exercer seu imperativo socialmente excludente ela é montada para que assim
funcione.
Para os

trabalhadores

a produção da superpopulação relativa, do

desemprego, significa “substituição do trabalhador por máquina”, como bem diz
Heliene, desempregada e moradora do acampamento Santo Dias (MTD, Vitória da
Conquista/BA). Para os apologetas e para as personificações do capital tal
movimento representa, cinicamente, a possibilidade da massa de trabalhadores
dispensada agir positivamente no “desenvolvimento” de outros lugares e outras
esferas produtivas, tudo pelo “progresso da produção”.
No entanto, como lembra Marx, “a demanda de trabalho não é idêntica ao
crescimento do capital, a oferta de trabalho não é idêntica ao crescimento da classe
trabalhadora, como se duas potências mutuamente independentes se interagissem”
(1983; p. 206). Isso porque na medida em que seu desenvolvimento e a expansão
da acumulação geram procura por trabalho, ao mesmo tempo, o aumento da
produtividade do trabalho decorrente desta relação reabastece, ainda com mais
intensidade, o mundo dos desempregados com mais supérfluos. Enquanto isso,
para a desgraça dos trabalhadores ocupados e desocupados, o aumento do número
de desempregados gerado pelo aumento da produtividade, força uma elevação
ainda maior da intensidade e produtividade do trabalho dos empregados. Para o
capital este é um movimento necessário como pressuposto dos lucros. O que ele
busca é trabalho, o homem só lhe interessa por ser portador natural desta condição,
que subordinado ao processo da acumulação vira a condição da miséria do sujeito
trabalhador.
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4.2.1 – O aumento da exploração do trabalho
O que existe de novo por trás do desemprego, do desemprego estrutural, do
ponto de vista do mundo trabalho, é, não só o aumento da exploração dos
empregados (trabalhar e produzir mais por menos), mas também o crescimento de
formas extremamente degradantes de trabalho, que variam desde o trabalho infantil
ao trabalho escravo.
Do ponto de vista do capital, a continuada e ampliada produção do
desemprego tornou-se irreversível. A “flexibilização” e a “financeirização” do
mercado, o nível da concorrência intercapitalista, forçam os capitais individuais a
radicalizar a política da “racionalidade” baseada no “cortar custos”. A crise estrutural
da acumulação de capital torna-se tão ofegante que falar em diminuição, ainda que
mínima, do tempo de trabalho (uma proposta que poderia provocar um aumento dos
postos de empregos – ainda que isso, por si só, não representa nenhuma “revolução
socialista”), significa desafiar e colocar em xeque toda a economia capitalista161.
Tal movimento vem com o prisma ideológico da “flexibilização” e da
“desregulamentação” do mercado, sobretudo o de trabalho. Para os apologetas
iluminados pelo espectro neoliberal, o que dificulta a ampliação dos postos de
trabalho é o “trabalho protegido” e as “antigas e ultrapassadas” leis trabalhistas. Elas
próprias ferem, ainda segundo os “iluminados da verdade”, os princípios de
liberdade do próprio homem, pois, com a proteção do Estado aos empregos,
aqueles que se encontram desempregados não poderão competir com os
empregados e, assim, não terão oportunidades de emprego. Para os defensores da
ordem dominante, como é o caso, por exemplo, de boa parte da mídia, dos partidos
da direita e muitos da denominada “esquerda”, é preciso “modernizar” as leis, tornar
o mercado mais “livre”, deixar a lei da “oferta e demanda” exercer sua função
“democrática” para que, assim, com uma maior rotatividade e flexibilidade no
trabalho, o próprio mercado se encarregue de diminuir o desemprego.
Para o mundo do trabalho, o avanço no sentido da “desregulamentação” em
161

“Em 19 de maio de 1998, o parlamento francês aprovou uma lei que reduzia a semana de trabalho
para 35 horas. Legislação semelhante também é aguardada na Itália e em um futuro não muito
distante. Seria ingênuo, entretanto, pensar que isso é o fim da história, pois, em Paris, o movimento
foi imediatamente ‘descrito por muitos economistas e líderes empresariais como suicídio econômico’
(Bell, 1998), e na Itália, antes até de qualquer iniciativa legislativa, o líder da confederação da
indústria Italiana (Confindustria), Giorgio Fossa, tornou absolutamente clara a sua intenção em anular
qualquer legislação deste gênero na sua organização” (MÉSZÁROS, 2006; p. 33).
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prol da “flexibilização” não representa nenhuma “liberdade”, muito menos
“democracia”: não é fazendo um “rodízio” de trabalhadores que resolverá o
desemprego. Representa sim o ataque do capital e do Estado às conquistas
históricas da classe trabalhadora. A “flexibilização” pela atuação “livre” do mercado e
uma conseqüente e massacrante concorrência entre os trabalhadores por migalhas
não é nada mais que a imposição do trabalho precarizado, diminuição dos salários e
aumento do tempo de trabalho.
Não é de outra forma que os autores do relatório do Fundo Monetário
Internacional – FMI –, ao falar sobre o desemprego, assim argumentam:
Suponha que, por exemplo, um governo corte os auxílios ao desemprego.
Os trabalhadores têm agora um incentivo a mais para procurar trabalho e,
dessa forma, o desemprego deve cair. Um aumento no número de
trabalhadores à procura de emprego determina também a pressão
descendente dos salários. Custos salariais mais baixos devem, como
resultado, estimular o emprego. (COE e SNOWER, 1997 apud
MÉSZÁROS, 2006; p. 35)

Resumindo: para o FMI o trabalhador desempregado é um preguiçoso que
vive à custa do Estado; sua miséria se dá pela falta de “incentivo”, pela falta de
motivação dele próprio; e o segredo para o fim do desemprego é torná-los ainda
mais miseráveis, com o rebaixamento dos salários, para que os capitalistas
continuem tranqüilos e seguros com seus lucros.
É assim, como se o desemprego fosse uma opção do trabalhador, que as
personificações do capital tratam a questão. Como se já não bastasse ter que viver
na miséria do mundo, um mundo construído pelos seus próprios braços, mãos e
cérebros, o trabalhador passa a ser o verdadeiro culpado de sua desgraça.
Para além do cinismo dos defensores da ordem dominante, o que de fato
tem-se observado no mundo concreto do trabalho é uma verdadeira ampliação do
desemprego e da precarização que a ele se segue. Aliás, precarização e
desemprego, na altura da crise estrutural, se relacionam tão incondicionalmente que
um passa a ser a condição do outro.
O que não deixa de existir nas novas relações de trabalho é o estrutural
“exército de reserva”, condição fundamental para a manutenção da acumulação
capitalista. E o movimento rumo a “flexibilização” e “desregulamentação” não poderia
encontrar uma base melhor para sua realização, senão por essa base miserável.
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Como mostra Mészáros (2006), o ritmo do capital em busca do tempo de
trabalho e a conseqüente geração do desemprego tem sido extremamente perverso:
Um jovem programador de computador morreu devido ao excesso de
trabalho, segundo a sentença do Tribunal Distrital de Tóquio, na qual
constava que o “tempo médio de trabalho anual era superior a 3 mil
horas. Nos três meses anteriores a sua morte, o rapaz chegou a trabalhar
trezentas horas por mês. Naquele momento ele estava ocupado em
desenvolver um software para bancos (Japan Press Weekly,
04/04/1998)”. (idem; p. 35).

E é exatamente no Japão que se encontram as leis mais “avançadas” rumo a
apropriação do tempo de trabalho. Não por menos, o governo japonês pretende
elevar “recentemente de 9 para 10 horas a jornada diária de trabalho” e de “48 para
52 horas a semanal” (ANTUNES, 1999; p. 56)162. Esta é a verdadeira “receita”
produtiva da segunda maior economia do mundo: sugar seus trabalhadores até a
morte.
O ritmo da acumulação nos atuais tempos de crise revela seus limites na
forma mais destrutiva de suas contradições. A dinâmica da reprodução capitalista
tem se dado de forma tão crítica que nem reproduzir seus escravos ela é mais
capaz.
No Brasil, o desencadeamento deste processo não tem se dado de forma
menos desastrosa, para a alegria dos capitalistas. A inserção da tendência à
“desregulamentação” e “flexibilização” tem se concretizado no uso do trabalho
desqualificado e precarizado. Mas, a dimensão mais destrutiva disso são, de fato, os
milhares de trabalhadores empurrados para o trabalho escravo, sobretudo na zona
da expansão agrícola na floresta amazônica, além do uso crescente de trabalho
infantil.
O movimento do capital em busca de “produzir mais por manos” não tem cor,
sexo, nem mesmo idade. Segundo o IBGE163, referente ao ano de 2001, foram
registradas quase que 5,5 milhões de crianças e jovens, de 05 a 17 anos,
trabalhando. Deste total, cerca da metade (2.662.794), trabalharam de graça e mais
de dois milhões, exatamente 2.153.996, trabalharam por menos de um salário
mínimo (ver Tabela 1, página 169).
162

ANTUNES, Os sentidos do trabalho, 1999.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE). Trabalho infantil. Disponível
em <http://www.ibge.gov.br/home>. Acesso em março de 2007.
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Até crianças de 5 a 9 anos não escapam da fúria da acumulação. Ainda
referente ao ano de 2001 foram registradas mais de 339 mil crianças trabalhando.
Deste total, mais de 142 mil trabalhavam manipulando materiais perigosos como
produtos químicos, ferramentas e máquinas perigosas (ver Tabela 2, página 170).
Na Bahia, Estado onde se localiza a base empírica da presente pesquisa,
este quadro não é menos assustador. São 617.009 crianças e jovens (de 05 a 17
anos de idade) tendo que trabalhar para ajudar na renda familiar. Deste total
253.504 não receberam nada em troca do trabalho, trabalharam de graça (ver
Tabela 3, página 171).
No mundo, sobre a exploração infantil, é a própria Organização Internacional
do Trabalho (OIT, 2007) que dá as informações:
De todas as crianças no mundo, mais de 200 milhões são trabalhadoras
infantis. Mais de 100 milhões estão nas piores formas de trabalho. Um
milhão nunca irão à escola. Das crianças trabalhadoras no mundo,
algumas têm só 5 anos e a maioria tem menos de 15. Muitas estão em
atividade perigosa manipulando ferramentas ou operando máquinas
perigosas; trabalhando em fazendas e plantações; minas ou pedreiras ou
em canteiros de obras; respirando gazes tóxicos e expostos à produtos
químicos nocivos além de outros perigos. Milhões estão presas às suas
piores formas: escravidão, servidão por dívida, servidão, trabalho forçado,
conflito armado e prostituição164.

Sobre a exploração do trabalho adulto na Bahia, segundo a Comissão
Pastoral da Terra (CPT) 165, no ano de 2006 foram envolvidos 250 trabalhadores em
casos de superexploração e exatos 1045 em trabalho escravo (ver Tabela 4, página
172).
Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2007), em todo Brasil, no ano
de 2006, desconsiderando aqueles casos que não foram denunciados, foram
registrados 109 casos de superexploração trabalhista. Estão envolvidos nestes
casos de abuso 7078 trabalhadores.
Ainda segundo a CPT, sobre o trabalho escravo no Brasil, foram registradas
262 ocorrências. Nestes casos registrados foram envolvidos 6.930 trabalhadores em
regime de escravidão. Deste total apenas 3.633 trabalhadores foram libertos (ver

164

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). O trabalho infantil. Disponível em :
<http://www.oitbrasil.org.br/>. Acesso em maio de 2007.
165
COMISSÃO PATORAL DA TERRA (CPT). Conflitos trabalhistas. Disponível em:
<http://www.cptnac.com.br/>. Acesso em julho de 2007.
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Tabela 5, página 173).
Muitas vezes chamado de trabalho forçado por dívida ou peonagem, o
trabalho escravo contemporâneo não se estabelece somente como uma das formas
mais degradantes das relações de trabalho, mas representa o lado mais obscuro da
subsunção do trabalho ao capital nas formas atuais da crise.
Os apologistas dizem que estas formas de relações estruturadas no cativo
são resíduos temporais de realidades passadas. Relações estas que o próprio
sistema democrático e o mercado extinguirão.
No entanto, como a exemplo do Brasil, a tendência da exploração do trabalho
escravo representa a forma atual de relacionar a necessidade de acumulação do
capital e o excedente do mercado de trabalho. Como aponta o Gráfico 4 sobre a
evolução do trabalho escravo e da superexploração do trabalho no Brasil (19972006).
Desta forma, o desenvolvimento das estratégias de realização do capital
encontra na escravidão contemporânea, relações não capitalistas de produção, uma
forma de garantir a acumulação166.

300
250
Ocorrências de
trabalho escravo

200
150

Ocorrências de
superexploração do
trabalho

100
50
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gráfico 4:
Evolução do trabalho escravo e da superexploração do trabalho no Brasil (1997-2006).
Fonte: CPT, 2006.

É o movimento contraditório que recria antigas formas da relação capitaltrabalho

166

totalmente

integrado

às

formas

contemporâneas

de

acumulação

“Um momento em que, é preciso que se diga, a escravidão por dívida representa de exploração do
trabalho que contribuiu para intensificar o processo de acumulação não capitalista do capital no país.”
(MARTINS, José de Souza. A vida entre parênteses: migrações internas no mundo contemporâneo,
in: A sociedade vista do Abismo. Petrópolis: Vozes, 2002, pág. 152)
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resgatando, assim, a própria essência do capital. O trabalho escravo, inserido na
nova dinâmica acumulativa, representa o próprio desenvolvimento máximo da
composição orgânica do capital: diminuir o componente variável em relação ao
constante.
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Grupos de idade
e
situação de ocupação
na semana de referência
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Pessoas de 5 anos ou mais de idade
Total

Homens

Mulheres

Urbana
Total

Rural

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total (1)

153 839 434

74 602 267

79 237 167

129 423 778

61 858 799

67 564 979

24 415 656

12 743 468

11 672 188

Ocupadas (1)

75 754 877

44 960 731

30 794 146

61 126 721

35 736 756

25 389 965

14 628 156

9 223 975

5 404 181

Não ocupadas (1)

78 064 041

29 630 637

48 433 404

68 277 107

26 111 710

42 165 397

9 786 934

3 518 927

6 268 007

20 516

10 899

9 617

19 950

10 333

9 617

566

566

-

43 125 753

21 780 021

21 345 732

35 094 841

17 609 460

17 485 381

8 030 912

4 170 561

3 860 351

5 482 515

3 570 216

1 912 299

3 219 881

2 002
928

1 216
953

2 262
634

1 567
288

695 346

37 631 080

18 202 892

19 428 188

31 862 802

15 599 619

16 263 183

5 768 278

2 603 273

3 165 005

12 158

6 913

5 245

12 158

6 913

5 245

-

-

-

16 152 455

8 168 612

7 983 843

13 109 619

6 610 950

6 498 669

3 042 836

1 557 662

1 485 174

Sem declaração (1)
5 a 17 anos

Ocupadas
Não ocupadas
Sem declaração
5 a 9 anos

Ocupadas
Não ocupadas
Sem declaração
10 a 14 anos

Ocupadas

296 705

213 282

83 423

88 381

63 285

25 096

208 324

149 997

58 327

15 849 461

7 951 585

7 897 876

13 014 949

6 543 920

6 471 029

2 834 512

1 407 665

1 426 847

6 289

3 745

2 544

6 289

3 745

2 544

-

-

-

16 664 591

8 441 876

8 222 715

13 501 644

6 789 058

6 712 586

3 162 947

1 652 818

1 510 129

1 935 269

1 292 734

642 535

902 895

573 109

329 786

1 032 374

719 625

312 749

14 724 052

7 146 573

7 577 479

12 593 479

6 213 380

6 380 099

2 130 573

933 193

1 197 380

5 270

2 569

2 701

5 270

2 569

2 701

-

-

-

3 496 299

1 758 917

1 737 382

2 859 722

1 415 237

1 444 485

636 577

343 680

292 897

862 275

569 940

292 335

529 127

339 378

189 749

333 148

230 562

102 586

2 633 425

1 188 378

1 445 047

2 329 996

1 075 260

1 254 736

303 429

113 118

190 311

599

599

-

599

599

-

-

-

-

16 e 17 anos

6 812 408

3 410 616

3 401 792

5 623 856

2 794 215

2 829 641

1 188 552

616 401

572 151

Ocupadas

2 388 266

1 494 260

894 006

1 699 478

1 027 156

672 322

688 788

467 104

221 684

Não ocupadas

4 424 142

1 916 356

2 507 786

3 924 378

1 767 059

2 157 319

499 764

149 297

350 467

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 anos ou mais

110 702 762

52 817 493

57 885 269

94 319 946

44 245 302

50 074 644

16 382 816

8 572 191

7 810 625

Ocupadas

70 264 882

41 386 898

28 877 984

57 900 769

33 730 408

24 170 361

12 364 113

7 656 490

4 707 623

Não ocupadas

40 429 522

11 426 609

29 002 913

36 411 385

10 511 474

25 899 911

4 018 137

915 135

3 103 002

8 358

3 986

4 372

7 792

3 420

4 372

566

566

-

Não ocupadas
Sem declaração
15 anos

Ocupadas
Não ocupadas
Sem declaração

Sem declaração

Sem declaração

Tabela 1:
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, por situação do domicílio e sexo, segundo os grupos de idade e
a situação de ocupação na semana de referência (Brasil – 2001)167.
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento, Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios 2001.

167

Exclusive a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá;
Inclusive as pessoas sem declaração de idade.
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Grupos de idade
e
atividade do
trabalho principal

Pessoas de 5 a 17 anos de idade, ocupadas no período de referência de 365 dias

Total

Utilização de máquina, ferramenta, instrumento
ou produto químico no trabalho principal
Utilizavam
Total

Total

189

Somente
produto
químico

Não
utilizavam

Somente
máquina,
ferramenta ou
instrumento

Sem
declaração

Produto
químico
e máquina,
ferramenta ou
instrumento

6 588 828

3 341 343

283 810

2 456 158

601 375

3 185 085

62 400

Agrícola

2 703 741

1 753 078

23 030

1 561 037

169 011

930 871

19 792

Não agrícola

3 884 002

1 587 180

260 214

894 602

432 364

2 254 214

42 608

1 085

1 085

566

519

-

-

-

5 a 9 anos

339 290

142 824

2 638

135 942

4 244

195 534

932

Agrícola

256 505

123 414

1 541

117 836

4 037

132 610

481

82 785

19 410

1 097

18 106

207

62 924

451

Sem
declaração

Não agrícola
Sem
declaração

-

-

-

-

-

-

-

10 a 14 anos

2 308 460

1 138 719

78 947

928 554

131 218

1 152 690

17 051

Agrícola

1 241 482

782 783

9 379

723 519

49 885

451 436

7 263

Não agrícola

1 065 893

354 851

69 002

204 516

81 333

701 254

9 788

1 085

1 085

566

519

-

-

-

15 a 17 anos

3 941 078

2 059 800

202 225

1 391 662

465 913

1 836 861

44 417

Agrícola

1 205 754

846 881

12 110

719 682

115 089

346 825

12 048

Não agrícola

2 735 324

1 212 919

190 115

671 980

350 824

1 490 036

32 369

-

-

-

-

-

-

-

Sem
declaração

Sem
declaração

Tabela 2
Trabalho infantil com instrumentos e máquinas perigosas (Brasil, 2001)
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento, Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios 2001168.
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Exclusive a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
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Unidades da Federação

190

Pessoas de 5 a 17 anos de idade, ocupadas na semana de referência
Total

Condição de remuneração no trabalho principal
Com trabalho
remunerado

Sem trabalho
remunerado

Sem
declaração

Brasil (1)

5 482 515

2 819 721

2 662 794

-

Rondônia (2)

20 843

16 345

4 498

-

Acre (2)

11 862

6 654

5 208

-

Amazonas (2)

43 810

28 142

15 668

-

Roraima (2)

4 463

2 918

1 545

-

Pará (2)

134 897

89 126

45 771

-

Amapá (2)

3 411

1 462

1 949

-

Tocantins

63 241

32 465

30 776

-

Maranhão

417 291

118 036

299 255

-

Piauí

144 866

44 454

100 412

-

Ceará

368 934

161 842

207 092

-

Rio Grande do Norte

88 167

34 776

53 391

-

Paraíba

129 571

44 267

85 304

-

Pernambuco

361 005

124 139

236 866

-

Alagoas

142 232

39 958

102 274

-

Sergipe

62 946

29 621

33 325

-

Bahia

617 009

253 504

363 505

-

Minas Gerais

578 728

341 950

236 778

-

Espírito Santo

108 444

51 058

57 386

-

Rio de Janeiro

148 297

118 395

29 902

-

São Paulo

747 885

612 228

135 657

-

Paraná

348 249

165 611

182 638

-

Santa Catarina

206 879

94 039

112 840

-

Rio Grande do Sul

366 136

172 693

193 443

-

Mato Grosso do Sul

64 179

38 001

26 178

-

Mato Grosso

104 901

58 469

46 432

-

Goiás

171 229

120 467

50 762

-

Distrito Federal

23 040

19 101

3 939

-

Tabela 3:
Trabalho infantil com e sem rendimento (Brasil, 2001)
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento, Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios 2001169.
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Exclusive a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá;
exclusive a população da área rural.
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Trabalho Escravo
Regiões/U
F

Ações de
Resistência

Superexploração e Desrespeito Trabalhista

Ocorrência
s de
Trabalho
Escravo

Nº de
Trabalhadore
s na
denúncia

Liberto
s

4
3
22
29

277
39
953
1269

154
29
444
627

Menor
es

Superexploração

Pessoa
s

Desrespeit
o
Trabalhist
a

Pessoa
s

Feridos
em
Acident
e de
Trabalh
o

2

4020

1

17

6
8

43
4063

3
4

36
53

1
1

1

45

4

191

Mortos
em
Acident
e de
Trabalh
o

Ações de
Resistênci
a

Pessoa
s

4

3250

0

4

3250

3

400
1273

Centrooeste
DF
GO
MS
MT
Subtotal:

16
16

AL

BA
CE
MA

15

2

250

1
2

2

14

273

1

0

1

0

1

100

17

18

1180

57

16
2
24

1045
88
445

589
88
284

1

54

54

PB
PE
PI
RN

5

35

623

6

80

38

481

1

1

30
68

1042
1523

1

1

1
2
1
7
11

26
31
24
681
762

3

1

8
11

221
222

0

6
7

17

4

SE
Subtotal:

43

1632

1015

1
1
1
133
1

8
8
45
2899
25

8
8

36
173

657
3642

460
1656

1
58

8

279

227

9

Subtotal:

8

279

227

9

PR

5

64

64

1

15

2

462

SC

4

44

44

3

92

3

114

Subtotal:

9

108

108

0

4

107

5

576

17

262

6930

3633

100

109

7078

27

932

22

AC
AM
AP
PA*
RO

4

3

4

1673

0

0

0

0

1
1

200
200

4

0

0

14

9

5123

RR
TO
Subtotal:
ES
MG
RJ
SP

1

RS

Total:

Tabela 4: Condição da exploração do trabalho no campo (Brasil, 2006)170.
Fonte: Setor de Documentação da Secretaria Nacional da CPT.
170

Em 2006 136 áreas com ocorrências de Trabalho Escravo foram fiscalizadas. Foram assassinados
quatro trabalhadores, todos no Pará. No total dos Conflitos Trabalhistas 33 trabalhadores foram
ameaçados de morte
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Conflitos
Trabalhistas
Ocorrências de
Trabalho Escravo
Assassinatos
Pessoas
Envolvidas
Ocorrências de
Superexploração
e Desrespeito
Trabalhista
Assassinatos
Pessoas
Envolvidas

1997
17

1998
14

1999

2000

2001

2002

16

21

45

147

2.416

5.559

2003

2004

238

236

192

2005
276

262

8385

2
6.075

7.707

3
6.930

872

614

1.099

1
465

49

56

28

33

25

22

97

107

178

136

1
24.788

5
366.720

4.133

53.441

5.087

5.586

2
6.983

4.202

3.958

1
8.010

Tabela 5:
171
Síntese dos conflitos trabalhistas (Brasil, 2006).
Fonte: Setor de Documentação da Secretaria Nacional da CPT.

171

2006

Outros: registra-se conflitos em Tempos de Seca, Sindicais, e em Áreas de Garimpo. No ano de
2006 foram registrados somente Conflitos em Tempos de Seca.
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4.3 – Os “supérfluos” e a dinâmica territorial do trabalho
O efeito mais imediato e destrutivo da “acumulação em crise”, para a
realidade concreta do mundo do trabalho, é o aumento da pobreza e da miséria. A
busca irresistível pela mais-valia tem empurrado milhões à condição de supérfluo.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (2007), só na realidade do
desemprego é 1 bilhão de trabalhadores, correspondente a um terço dos
trabalhadores do mundo. Soma-se a isso o restante da família e demais
dependentes desses desempregados, que, de uma forma ou de outra pegam um
infeliz carona e afundam no ralo da miséria mundial. São crianças e idosos, doentes
e inválidos que, junto com os trabalhadores, acabam se tornando “não rentáveis”,
como diz Kurtz (2005): “na generalidade, pode dizer-se que mais cedo ou mais tarde
todos somos não rentáveis” (idem; p. 07).
Ainda

que

esteja

longe

de

serem

considerados

supérfluos

como

consumidores (MÉSZÁROS, 2002), a massa dos supérfluos globais é a dimensão
mais odiosa das contradições impostas pelo capital. A concorrência intercapitalista
intensificada e mundializada nos atuais tempos de crise estrutural produz, ao mesmo
tempo em que gera desemprego, uma desumana concorrência entre aqueles que
não querem morrer de fome.
À medida que as incorrigíveis contradições da estrutura metabólica do capital
afundam todo o sistema no pântano movediço da autodestruição, o próprio capital
tende a articular seu sistema acumulativo em torno da condição de pobreza
generalizada dos trabalhadores. Escravidão, trabalho infantil, precarização, aumento
da jornada de trabalho, são apenas algumas das dimensões da reprodução da
acumulação.
Enquanto o capital, na execução de seu plano de conquista do/pelo mundo se
reproduz apropriando-se do trabalho, em cada especificidade territorial, as
contradições inerentes a sua estrutura (exploração do trabalho, propriedade privada,
lucro, mais-valia, etc.) fazem com que o processo da apropriação seja a própria
produção de territórios onde a pobreza e a miséria são suas maiores “virtudes
produtivas”. O movimento da globalização é, ao mesmo tempo, o movimento da
eufórica concentração de riqueza e o da globalização da miséria. Tal movimento, na
atualidade da crise, é tão incontrolável que as barreiras encontradas na sua
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realização, quando não podem ser ignoradas, são meramente destruídas: é a
miséria servindo a acumulação.
Isso porque, mesmo desempregado e sem a menor perspectiva de emprego,
ao contrario do que reza o FMI e o Banco Mundial, os desempregados trabalham.
São homens e mulheres que, assim como seus patrões (os responsáveis pela
desgraça de sua miséria), precisam comer pra viver. E como não se alimentam de
“luz”, como devem imaginar os apologetas do capital e alguns outros teóricos da
“descentralidade do trabalho”, eles trabalham para comer, mesmo que seja
necessário se escravizarem.
4.3.1 – “Por dentro do território”, nas ocupações do MTD: o que os
desempregados têm a dizer sobre o novo e precário mundo do
trabalho
Se faltam empregos, sobram sujeitos precisando trabalhar. Este é o resultado
da “flexibilização”: extrair e apropriar do homem o máximo de sua capacidade
produtiva. A flexibilização do trabalho, para o trabalhador, concretiza-se no “ter que
fazer tudo” para sobreviver. É como comenta Manuel Gonçalves, um dos assentados
no

Zumbi

dos

Palmares,

ocupação

do

Movimento

dos

Trabalhadores

Desempregados (MTD) em Vitória da Conquista/BA:
-Aqui a gente é mais de “bico”, ora na roça, ora aparece um “biquinho” na cidade e a gente
faz. É quando aparece, se não aparece é na roça mesmo.

Para o trabalhador, o “bico” é a sobra dos (des)serviços prestados pelo
capital: uma relção não capitalista de trabalho que, apesar de envolver o dinheiro
como equivalente na troca, está muito mais vinculada à uma forma de sociabilidade
e auto-reprodução. É uma forma de trabalho não diretamente ligada a produção da
mais-valia, mas que mantém viva, contraditoriamente, a necessária massa adicional
de trabalhadores tornada supérflua pelo próprio processo de produção da mais-valia:
uma massa produzida para exercer função imprescindível na manutenção da
acumulação.
Os “bicos” são trabalhos temporários de curta duração (dias ou no máximo
semanas) que mantém o desempregado reproduzindo sua força de trabalho
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enquanto o capital reproduz sua riqueza. São formas de trabalho basicamente
ligadas à construção civil: reformas e pequenos concertos nas casas de outros
trabalhadores. São também pequenos trabalhos agrícolas, como revela Manuel.
- Ajudante de pedreiro, trabalho na zona rural também...

Contudo, diferentemente, a atividade realizada no espaço rural aparece não
mais como “bico”, mas como trabalho. Isso porque, no caso de Manuel, há uma
identidade pelo fato do trabalho agrícola estar presente na sua história de vida.
Ainda assim, o tempo dedicado ao trabalho é o grande definidor do limite entre “bico”
e “trabalho”. Como continua Manuel:
- A gente que é acostumado a trabalhar na zona rural, na época do café, a gente chega a
trabalhar por uns seis meses. A vida da gente é tocar isso.

Ainda que a atividade ganhe o status de “trabalho”, como a atividade rural no
caso de Manuel, sua condição de “trabalho” é logo coisificada, “rebaixada” à
condição de “bico”: “a vida da gente é tocar isso”. As especificidades do trabalho
humano tendem a se rederem à necessidade de “fazer bico”. A combinação
desemprego-flexibilização gera, como resultado, o trabalhador que não mais
trabalha, faz “bico”. O “bico” é o fazer todas as formas de trabalho e ao mesmo
tempo não trabalhar. É como relata Arnaldo, trabalhador desempregado acampado
no Santo Dias (MTD):
- Eu vivo de bico, faço uma partezinha de eletricidade, concerto um telhadinho e, as vezes,
levanto uma parede. E por aí vai...

É a radicalização do trabalho abstrato, que engole todas as formas
específicas do trabalho humano concreto, pela necessidade de explorar o
trabalhador até a última gota de suor. Como continua Arnaldo:
- Se eu falar pra você “eu tô trabalhando?” Não!, “Eu tenho emprego fixo?” Não!

No processo de abstração do trabalho, ele próprio tende a ser reduzido ao
emprego: quem não tem emprego não trabalha. O patrão, alguém que o empregue,
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torna-se a condição do trabalho. Através do “bico”, o trabalhador passa a fazer
vários trabalhos ao mesmo tempo, sendo que todos eles perdem o significado de
trabalho: não é “trabalho”, é “bico”. O trabalho verdadeiro é aquele que é empregado
por um patrão, é “fixo”, é o trabalho assalariado capitalista, que não é menos
abstrato, mas é “fixo”. Fazer uma “partezinha de eletricidade” não é a condição para
Arnaldo ser eletricista, ele não se realiza neste trabalho, pois ele também tem que
“fazer conserto no telhado”, “levantar a parede”, além de outros. No capitalismo, o
trabalho perde o sentido da realização humana: trabalho concreto vira trabalho
abstrato (MARX, 1983). Para o desempregado capitalista que vive de todas as
formas possíveis, a abstração do trabalho se dá de forma mais intensa: a abstração
nega o próprio trabalho e ao negar que sua atividade é “trabalho”, nega-se como
trabalhador. É o resultado da alienação capitalista que enche os teóricos “da
descentralidade do trabalho” de argumento.
O trabalho deixa de ser a condição da realização do sujeito trabalhador e vira
a condição de sua reprodução animal. No mundo desefetivado pelo capital,
sobretudo nos atuais tempos de crise, o trabalho para o sujeito é uma necessidade
imposta pela miséria, não é sua condição natural, pois se “fazer bico” é ainda a
garantia da sobrevivência, o “não ter o que fazer”, não achar trabalho, ainda que na
forma de “bico”, é ainda mais desesperador. É neste sentido que, num tom exaltado,
observa Arnaldo:
-E a semana que eu não arrumo nada meu amigo? Que eu sei que no final do mês eu não
tenho de onde tirar?

Durante sua fala, Arnaldo é interrompido por outro acampado que, como se
fizesse questão de esboçar sua concordância, afirma:
- É do mesmo jeito meu. Tem a família, tem a mulher, tem neto, tem tudo que depende de
mim.

O sujeito que vive do trabalho parece não ter muitas opções. Toda e qualquer
forma de trabalho significa, cada vez mais, a única opção para uma massa crescente
de trabalhadores. É a “qualidade produtiva da miséria” que enche os bolsos e
embeleza os sorrisos dos senhores de capital e de terra.
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As esperanças de manter o funcionamento do sistema acumulativo,
mergulhado na crise estrutural, renovam-se no mesmo ritmo em que fazem da
miséria do trabalhador (empurrados, pela necessidade, às formas mais degradantes
de trabalho) uma grande força produtiva.
E este processo é tão “estrutural” que sua história já acumula gerações da
classe trabalhadora. São os herdeiros da crise estrutural. Como lembra Heliene,
acampada do MTD e mãe:
- Meu menino está pegando carrego na feira. É um menino de vinte e dois anos. Faz isso
para não passar fome, ele e a mulher e duas crianças.

Para os trabalhadores vinculados e organizados pelo MTD, estar em um
acampamento é a evidência concreta de que a desrealização, desefetivação e a
exploração do trabalho atingiram níveis insuportáveis até mesmo para quem
trabalhou a vida toda no batente pesado de uma oficina mecânica:
- Eu entrei neste movimento há um ano. Trabalhava a noite, eles queriam me transferir pra o
dia. E lá, como tem horário para entrar e não tem para sair eu preferir ficar aqui no
acampamento.

Este é o caso de Maguila, acampado no Santo Dias (MTD). Mecânico forte e
robusto que, esgotado pelo trabalho, continua:
- Já estava cansado, nove anos trabalhando a noite. Pedi para fazer um acordo. Aí hoje
estou desempregado mesmo.

O grande motivo da presença destes trabalhadores na luta empreendida pelo
MTD é a possibilidade da realização do trabalho dispensado pelo capital. O
desemprego e todo o significado de desrealização e precarização que existe por trás
dele é o que faz estes trabalhadores, tão diferentes quanto às origens e aos perfis
de trabalho, reencontrar-se no Movimento.
- Morava em Barra do Choça [cidade vizinha à Vitória da Conquista]. Trabalhava na rua
catando latinha. Nós soubemos, de lá da Barra, que tinha aberto um acampamento aqui,
acabou que nós pegamos e vimos.

Mesmo a incerteza de um acampamento qualquer, que “ficou sabendo”, não
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desperta nenhuma dúvida quanto ao fato de que qualquer outro futuro era melhor do
que continuar a “catar latinha” em Barra do Choça. A objetividade na fala de Zoraide,
hoje assentada no Zumbi dos Palmares (MTD), reflete a imposição, pelo sistema
acumulativo do capital, de um destino miserável ao trabalhador. A mobilidade de
suas vidas, nos atuais tempos de crise, passa a não ser mais determinada, como
outrora foi, pela fuga da miséria e a esperança de uma vida melhor a partir da
“conquista” de um emprego mais gratificante, mas agora única e exclusivamente
pela sobrevivência, para somente fugir da miséria. As esperanças se perderam com
a crise: um lugar melhor é um lugar menos miserável.
-Cheguei aqui em 83 [1983]. De 83 trabalhei até 93, dez anos, na Camurujipe [empresa de
transporte terrestre]. Fui para a Movel [empresa de mecânica automotiva] e fiquei dois
anos. Fui para o Mercado de Jequié [cidade próxima à Conquista] e fiquei lá por três anos.
Fui para o Hotel Shalako, daí fui pra o Café Maratá e depois voltei para cá. Daí agora, tem
dois anos sem arrumar nada. Foi isso que me trouxe aqui [ao acampamento].

Como se lamentasse algo que foi perdido, ou mesmo roubado, Arnaldo,
vigilante desempregado e acampado no Santo Dias, continua:
- Ta difícil! Para viver de trabalho, pra quem depende de emprego aqui dentro de Conquista,
ta difícil.

Como observa Arnaldo, o emprego, como condição do trabalho, não existe
mais. E ainda, como se quisesse demonstrar como que o inexplicável acontece,
completa:
- Isso eu lhe falo com experiência própria. Não é dizer, assim, não é preguiça, não é falta de
vontade, não! Tem muita gente, pai de família desempregado.

Ao esmo tempo, para o trabalhador, não é difícil entender a condição dele e
de seu trabalho como supérfluo, como fala Léo:
- Tem um cara querendo aquele emprego e eu cem vezes mais que ele. E então eles tratam
o funcionário da maneira que eles querem porque sabe que, na hora que eles abrirem a
porta e falar “entra um aí”, já ta a multidão na porta esperando.

Ou ainda, como se quisessem explicar o porquê de serem redundantes,
outros acampados e assentados afirmam de forma categórica:
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- É porque sou velho, tenho mais de quarenta anos.
- É porque sou novo, eles dizem que não tenho experiência.
- O que falta a todos aqui é estudo.
- Sou da roça, não tenho estudo.

Mas, concordam que existe um movimento, uma tendência contrária a
geração de emprego. O que para o capital é o desenvolvimento natural de suas
forças produtivas, a produtividade do trabalho alcançada com a inserção da
maquinaria própria da lógica “toyotista” e “flexível” é, para o trabalhador, um
movimento rumo à sua redundância. Neste momento, o desenvolvimento da
composição orgânica do capital é reconhecido na forma do que eles chamam de
“substituição do homem pela máquina”:
- As fábricas hoje todas têm aparelhos, né? Já existe a máquina de cortar café. Tudo que vai
ser feito nas fábricas, no lugar de colocar funcionário, já tem as máquinas lá para
trabalhar, os robôs no lugar das pessoas. Como eu vi passando na televisão em Salvador,
se pegar mesmo, o cobrador de ônibus não vai ter mais, vai usar tipo um cartão.

Ou como fala Sissa, acampada no Santo Dias:
- O que tomou conta do trabalho na cidade foram as máquinas. Os homens foram
substituídos pelas máquinas.

No campo, a substituição do trabalhador agrícola pela máquina é também
lembrada com bastante lamentação, como pode ser observado na fala de Maria,
acampada no Santo Dias, MTD:
- Em Barra do Choça não tem mais emprego, só quando tem café para a gente “panhar”.
Porque até para limpar eles limpam no veneno. Só tem trabalho quando é para catar café.
- E como isso funciona? - Questiona o entrevistador.

E é Edvaldo, esposo de Maria, que interrompe e explica:
- Antigamente a roça era limpa na enxada. Como agora ta sendo com o veneno, não ta mais
existindo o emprego da enxada. Quer dizer, só tem o emprego agora da colheita.
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É um processo que avança agora também para a “colheita”, como continua
Edvaldo:
- Até a “panha” do café eles inventaram a máquina. Tanto para “panhar” o café como para
rastelar.

A culpa do processo é do patrão, que personifica a imagem do capital. Assim,
o que define o processo da “substituição do homem pela máquina”, para o
trabalhador, é a individualidade do patrão que, por “vaidade” ou mesmo como forma
de “perversidade”, ao invés de pagar pelo trabalho do homem, escolhe pagar pelo
trabalho da máquina. A totalidade da relação não é reconhecida, ela se perde na
realidade imediata concreta. Não há uma “condição estrutural”, “sistêmica”
(capitalismo, capital, mercado, etc.). O desemprego é obra da razão individual dos
“poderosos”, como afirma Heliene, assentada no Zumbi dos Palmares (MTD):
- Os poderosos que podiam dar emprego aos jovens ta empregando os equipamentos e
deixando os jovens de fora e as pessoas de 40 anos. Tem força, tem força, tem coragem,
mas é discriminado. Dizem: “você não agüenta mais trabalhar”.

A fábrica, os meios de produção, a condição do trabalho, é naturalmente
reconhecida como propriedade do patrão e, assim, não há a identificação de uma
“injustiça” do trabalhador para com seu patrão. Apesar de ser reconhecido como o
“malevolente”, está tudo dentro da “lei”. Não é um processo ilegal e, como tal, tornase legítimo para o trabalhador. É “direito” do patrão desempregar. É o poder da
alienação.
Os meios necessários à realização do trabalho (os próprios meios de
produção) estão separados de tal forma do trabalhador que o descontentamento na
fala de Léo (abaixo), integrante do MTD, soa como uma impossibilidade de reversão
da realidade, como se não houvesse nada que pudesse ser feito:
-Não porque aquele emprego é aquela coisa, mas não tem emprego e a pessoa quer é
trabalhar, alimentar um filho, quer sustentar sua casa. Não tem para onde correr.

É como se o capital tivesse dado o tiro de misericórdia e sepultado a classe
trabalhadora. A naturalização do mundo dominado pela lógica do lucro e pela
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propriedade privada, pelas mediações do capital, efetiva-se na desenfetivação do
trabalhador que se apresenta de mãos atadas.
Todavia, mesmo que não haja o reconhecimento da força estrutural e
metabólica do capital e que isso faça dele uma coisa natural, suas contradições
despertam revoltas e sonhos. A realização do trabalhador livre é projetada para o
futuro, uma utopia possibilitada pela luta no Movimento.
- Não quero que o meu filho trabalhe para os outros. Eu quero que ele trabalhe para ele
mesmo.

Mesmo desefetivado e alienado na esfera mais miserável do mundo do
trabalho, como na esfera do desemprego, o trabalho é reconhecido como a
possibilidade de reversão de sua história no sentido da autorealização.
Além disso, a centralidade do trabalho é reafirmada de forma plena: no
entendimento do processo histórico; e no entendimento de sua condição miserável
como trabalhador.
É assim que, ao continuar falando, de sua própria reflexão sobre a vida como
trabalhadora aflora o entendimento das contradições do capital: o trabalho é
reconhecido como a fonte do valor da riqueza do capital, personificado no patrão, e
que quanto mais o trabalhador se afunda na miséria, seu patrão enriquece. Continua
Sissa:
- Porque é isso que somos nas mãos deles. A gente “enrica” eles e a gente adoece. Quando
a gente ta doente não vem um deles dar um remédio para ninguém.

A história de Sissa, desempregada depois de adoecer (ter lezionado os
braços) ao trabalhar carregando pesos em uma academia de ginástica em Vitória da
Conquista, retrata bem a própria história do movimento social do trabalho na ordem
do capital. Entretanto, da própria desrealização do/pelo trabalho, da sua própria
realidade surge, contraditoriamente, a necessidade de pensar nas possibilidades de
transformação, pensar em um não-real-possível. E sua miséria acaba sendo a base
material concreta dessa utopia que se mostra, não só viável, mas necessária e
urgente. Muito embora a consciência do não-real-possível aflore de forma mais
intensa nos momentos de coletividade, como pode ser observado durante as
entrevistas coletivas, e apesar do cotidiano do real-imediato tender a interromper os
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sonhos, para os trabalhadores acampados (bem mais que os assentados) suas
utopias se renovam no próprio cotidiano e nas constantes mobilizações. Como
observado na Figura 19.

Figura 19:
Mobilização dos trabalhadores desempregados – Vitória da Conquista, Grito dos Excluídos, 7 de
setembro de 206.
Fonte: Pesquisa de campo, setembro de 2006.
Foto: MENEZES, S. O.

De qualquer forma, a massa de supérfluos, do ponto de vista do capital, ainda
exerce sua função para a acumulação. Ela acaba sendo, como observa Marx
(1983)172 ao mesmo tempo, fluida, latente e estagnada. Porém, seu movimento
apresenta-se diferenciado com as alterações do próprio sistema acumulativo na fase
da crise estrutural. Os movimentos cíclicos de crise e expansão, que qualificava a
superpopulação ora mais de uma forma, ora mais de outra, é cessado pela crise
contínua, pelo “continuum de depressão” (MÉSZÁROS, 2002; p. 695).
A “flexibilização” e a “desregulamentação” impõem a “redundância” rápida do
trabalhador ocupado. Da mesma forma que o capital se dinamiza e flui de forma
mais rápida pelos territórios e pelos setores da economia, a massa de trabalho tende
também a, não somente tornar-se fluida (uma fluidez que mais significa
intensificação do desgaste do trabalhador pela precarização imposta do que
qualquer outra coisa), mas ainda que sua própria fluidez subsidie a dinamicidade da
acumulação.
172

Idem, v. 1, t. 2.
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Ao mesmo tempo, as estratégias de sobrevivência, no campo e na cidade,
dos trabalhadores desempregados vão se recriando por formas não capitalistas de
trabalho, como é bastante característico entre os trabalhadores vinculados ao MTD.
Para o capital, a reprodução não-capitalista (sobretudo a agricultura de subsistência,
como é o caso de parte da proposta das “ocupações rururbanas” do MTD), não
somente mantêm vivos os desempregados, mas os mantém de prontidão, em
condição latente. E é neste momento que a miséria continua exercendo sua “função
social” para a acumulação: pressionando os trabalhadores ocupados a continuarem
trabalhando mais por menos.
Contudo, a forma que mais se qualifica aos “supérfluos” nos tempos de crise
estrutural, como é constatada nas ocupações do MTD, é a estagnada. Ela, como diz
Marx (1983):
Constitui parte do exército ativo de trabalhadores, mas com ocupações
completamente irregulares. Ela proporciona, assim, ao capital um
reservatório inesgotável de força de trabalho disponível. Sua condição de
vida cai abaixo do nível normal médio da classe trabalhadora, e
exatamente isso faz dela uma base ampla para certos ramos da
exploração do capital. É caracterizada pelo máximo do tempo de serviço e
mínimo de salário. (idem; p. 208).

É, por exemplo, a massa reserva de trabalho que subsidia a esfera mais
avançada da concorrência intercapitalista: a escravidão contemporânea.
A massa reserva de trabalho, mesmo na forma estagnada, engloba
trabalhadores considerados supérfluos de todas as esferas produtivas. Seu
crescimento se dá com o desenvolvimento dos meios de produção ordenados pelo
capital. A história de vida dos trabalhadores, como dos desempregados do MTD, é o
próprio resumo da história desrealizativa do trabalho no metabolismo do capital. Seja
no campo ou na cidade, na agricultura ou na indústria, camponeses e assalariados
têm, na ordem societal do capital, seu destino miseravelmente traçado pelos seus
inimigos.
4.3.2 – A diversidade da natureza do trabalho e dos trabalhadores e as
limitações do “ser urbano”
O Movimento dos Trabalhadores Desempregados “é um Movimento urbano”,
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frisa Galvão (coordenação nacional). O intuito é organizar os trabalhadores da
periferia das metrópoles e das cidades de médio e grande porte. “Desemprego” e
“periferia urbana” são as categorias que definem a identidade do Movimento. As
ocupações rururbanas, base empírica da presente pesquisa, são apenas uma das
demais formas de organização dos trabalhadores. Estrategicamente montada às
margens das cidades, as ocupações permitem aos desempregados continuarem
desenvolvendo trabalhos tipicamente urbanos: catador de papelão, pedreiro, etc.
Do ponto de vista prático e como forma de inserção do Movimento na
periferia, as ocupações tem como principal finalidade desenvolver sua militância e
partir para a atuação dentro da própria periferia. O desafio não é levantar uma
bandeira por terra, “o MTD não se dispõe a uma luta camponesa”, completa Galvão:
“Pode pegar o nosso povo todo, quem iria mesmo para uma ocupação do MST
(Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) mesmo, eu acho que pouco mais de 10
%. Porque é longe da cidade. É um pessoal que já estão se urbanizando mesmo”,
conclui Galvão.
A periferia urbana, como analisa o MTD, está instrumentalizada pelo mundo
do crime e politicamente desorganizada. É o espaço potencialmente revolucionário,
mas que é subjugado à ordem dominante a acabam reproduzindo relações de
sociabilidade que estão na contramão da luta socialista. Como expõe Galvão, “a
periferia é um entrave para a luta de classes. Ao invés de a gente ir caminhando
para o socialismo, a gente vai caminhando para o apartheid”.
A periferia é ainda a síntese do movimento social do trabalho subsumido à
lógica do capital. É a abstração espacial resultante, desde processos migratórios, até
o locus da reprodução dos trabalhadores empregados e desempregados. O mundo
do trabalho não só precede o mundo da periferia, mas a própria periferia está
contemplada na totalidade do trabalho: um território miseravelmente produzido a
partir processo da desrealização do trabalho. Da mesma forma, como mostrado, o
desemprego não é uma esfera para além da centralidade do trabalho, mas a
dimensão mais perversa do trabalho alienado.
Ainda que, como no caso do MTD, seja necessário objetivar a luta e, para
isso, seja também necessário especificar as categorias da realidade a ser
objetivada, a totalidade do mundo do trabalho está presente no cotidiano e na
perspectiva dos resultados da luta empreendida pelo Movimento.
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A periferia das cidades, sobretudo aquelas com um nível de composição
urbana mais elevada, mais até que qualquer outro território produzido pelo capital, é
um espaço que se caracteriza por uma grande diversidade de relações de trabalho
(Ver a Figura 20).

Assentamento
Carlos Marighela
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Serranas

Acampamento
Carlos Lamarca
Bruno
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Nª. Sª.
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Campinhos

Renato Magalhães
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Atuação do MTD
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Figura 20:
Bairros periféricos de Vitória da Conquista trabalhados pelo MTD
Fonte: Pesquisa de campo – Imagem GoogleEarth™, abril de 2007.
Elaboração e digitalização: MENEZES, S. O.

A cidade é um espaço “multidimensional”, como afirma Milton Santos, que
assim continua:
A cidade do campo é um pouco mais unidimensional, porque nela avultam
algumas determinações que são verticais. Mas a grande cidade não. Ela
reúne pessoas das mais diversas origens, dos mais diversos níveis de
instrução, de riqueza, de entendimento [...]. E ainda que nem sempre seja
possível as pessoas uma interpretação sistêmica, há um questionamento
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e um desejo de ultrapassar a própria situação (SANTOS, 2004 p. 60)173

Na sua paisagem está impressa a imagem do próprio avanço do capitalismo
na realização da mais-valia. Por isso é um mosaico efervescente das formas
desrealizadas e desefetivadas do trabalho humano; é o começo da proletarização do
imigrante do campo e o fim para os desassalariados da cidade. Trabalhar “a
periferia”, como se propõe o MTD, é trabalhar as avançadas e diferenciadas formas
da alienação do trabalho. Contudo, sua diversidade representa, dialeticamente, um
grandioso desafio quanto a organização da “classe dos trabalhadores sem
propriedade” (MARX, 1983; p. 79) – base esta da qual o MTD é fruto.
Apesar dos assentamentos/acampamentos não serem o que o Movimento
considera como a principal bandeira de luta, elas constituem a experiência
acumulada mais avançada do MTD: “nossas experiências são muito incipientes”,
afirma Guapeí, membro da coordenação nacional, sobre a atuação do Movimento no
espaço urbano.
De qualquer forma, os acampados e assentados são da periferia e estão lá
nas ocupações por viverem todo processo da miserabilidade do espaço urbano. O
acampamento ou assentamento significa a possibilidade do trabalho não realizado e
pauperizado na periferia. Os trabalhadores desempregados na periferia urbana,
como os da periferia de Vitória da Conquista e entrevistados na presente pesquisa,
são os verdadeiros sujeitos da luta. E são eles próprios que revelam quem são:
- Não tem outra coisa pra fazer, ninguém tem emprego. Emprego ninguém arruma mais, né?
Quer dizer, faço uns bicos nas ruas, mas não dá dinheiro. Estou tentado para ver se a
gente consegue alguma coisa aqui. Acredito que o objetivo de cada um aqui é esse, ter
uma terrinha.

A proposta das ocupações é assentar os trabalhadores no sentido de, não
somente desenvolver trabalhos agrícolas, mas também não agrícolas. Em princípio,
o assentamento representa o abrigo para o trabalho tornado supérfluo. Até então a
terra é somente um meio de produção, uma condição para a realização do trabalho,
sem apresentar outros significados, sobretudo para aquele trabalhador de perfil
estritamente urbano, como é o caso de Sinvaldo:

173

SANTOS, Milton. Território e sociedade: entrevista com Milton Santos. 2ª edição; 2ª
reimpressão – São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.
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- Por que muitos vêm parar aqui? Porque não tem emprego. Acho que bem poucos aqui
entendem de roça, mas fazer o que, se lá na rua não tem trabalho.

Como é também o caso de Carlos, outro acampado no Santo Dias.
- Acredito que a gente ta aqui com o objetivo da terra.

Um objetivo que é definido por uma falta de opção, como lembra novamente
Sinvaldo ao interromper a fala de Carlos:
- Pelo menos tem onde trabalhar, né?

Que ainda completa:
- Para quem era profissional e ter que agora trabalhar na roça... Fazer o quê?

O assentamento, ainda que só exista como possibilidade, já é considerado
como rural. Porém, a terra não representa nada mais que o meio de trabalho, como
as máquinas em uma indústria também são. Como continua Sinvaldo:
- Para mim vai ser uma experiência, porque eu nuca trabalhei na terra. Mas também, não
acho que seja difícil, apesar de que tem muitas pessoas experientes que vão passando a
experiência par quem não tem.

Ou como afirma novamente Carlos:
- Se a gente conseguir essa terra aí e começar a trabalhar... é bom. Plantar uma rocinha,
criar alguma coisa na terra...

Assim como para os demais trabalhadores que participavam da entrevista, o
assentamento é, em primeira instância, a alternativa para a realização do trabalho
tornado supérfluo pelo capital:
- Nem lavagem de roupa estou achando mais. Depois que essas donas de casa colocaram
tanquinho, essas coisas, nem roupa para lavar você acha. Tem que apelar para outras
coisas. Você tendo um pedacinho de terra você tem uma galinha, cria um porco. Pega os
ovos e leva para vender, já é o dinheiro da feira.
- Morei e trabalhei em São Paulo e este ano eu faço 41 anos. É como o pessoal ta dizendo
sobre o desemprego, porque quando chega de quarenta pra lá já falam que a pessoa ta
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velha, acabada, desgastada, que já não agüenta fazer mais nada. O que eu quero mesmo
é um pedaço de terra para plantar, criar e colher. Sou pedreiro, mas ninguém me dá
emprego...
- Hoje eu fui Fazer um serviço, trabalhei até meio dia e ganhei o dia. Mas este negócio, por
exemplo, “amanhã não se tem nada pra fazer”, vou ficar em casa olhando pra a mulher?
Com essa oportunidade aí [da terra]... já fiz uma plantação de coentro, cebolinha e
chuchu.
- Com o caso da terra, já tem uma opção de chegar e apoiar na terra. Aí é trabalho fixo.

A conquista do assentamento é um processo que se encontra na contramão
do movimento histórico ordenado pelo capital na produção dos “supérfluos”: é o
processo em que a atividade do sujeito deixa de ser “bico” para ser “trabalho”.
O trabalho exerce centralidade. É por meio dele que o sujeito se realiza. O
assentamento e a terra é o meio pelo qual seu trabalho vai se efetivar. Mas, os
limites da periferia são bem mais amplos que sua “urbanidade”. Nela também se
concentram trabalhadores agrícolas, camponeses sem terra ou mesmo proletários
desempregados que querem viver o “sonho bucólico”, como é o caso do mecânico
Maguila.
-Trabalhei nove anos em Conquista. Quando eles quiseram me transferir. Pedi para sair. Eu
preferi ficar aqui no acampamento. Hoje estou desempregado mesmo. Eu preferi ta
desempregado do que perder uma chance de ter um pedaço de terra que sempre foi meu
sonho

No caso de Maguila, é notória como que a vida no trabalho assalariado é uma
grande desrealização. Ainda que motivado por essa “decepção” histórica gerada
pela exploração do capital, sua opção pelo trabalho na terra não nega a centralidade
do trabalho, mas apenas seu caráter alienante:
- Quero trabalhar como autônomo

A autonomia propiciada pela posse da terra vem do caráter exploratório e
desrealizando do “trabalho para os outros”, para um patrão. O trabalho em si é
reduzido à sua forma assalariada e passa a representar e ser eternizado como
atividade forçada.
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- Meu objetivo é a terra, é um sonho que eu tenho.

Se a terra é um sonho é porque certamente ele nunca a teve. O que era
condição da autonomia do trabalho passa a preceder o próprio trabalho e se valoriza
na forma de sonho.
Este sonho é o mesmo que move dezenas de outros trabalhadores com um
forte valor camponês. Trabalhadores que não podem ser considerados urbanos,
apesar de morarem na periferia.
- Se Deus quiser, vou trabalhar na roça e Deus quer, vai me abençoar. Falou na roça é
comigo.
- Acredito que a gente está aqui com o objetivo da terra.
- Estou aposentado, mas adoro a roça. Estou aqui para ver se ganho um pedacinho de terra

Estas foram as repostas de desempregados acampados no Santo Dias
quando perguntado sobre o que é que eles iriam fazer quando forem assentados. É
neste momento que a periferia urbana parece ser bem mais ampla que o próprio
“urbano”.
Para estes trabalhadores, que representam boa parte os desempregados da
periferia organizados pelo MTD em Vitória da Conquista, certamente bem mais que
10 %, a terra é que passa a significar a liberdade. A possibilidade do assentamento,
que para outros trabalhadores também organizados pelo MTD na mesma periferia
de Conquista significava a condição de realização do trabalho, um mero meio e
produção, emerge da necessidade imposta pela miséria e passa a representar uma
forma de “retorno ao campo”.
No acampamento, para estes trabalhadores camponeses desapropriados, a
terra é a grande motivação de continuar num barraco de lona por anos. Já no
assentamento a posse da terra é uma realidade concreta que, mesmo passando por
sérias dificuldades quanto à produção, significa a realização do trabalhador: como
dizem os assentados no Zumbi dos Palmares:
- Da roça eu gosto, não estou agüentando, mas gosto.
- Ah, a terrinha é tudo pra gente.
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O culto à terra, o valor do trabalho familiar, a autonomia em relação à
produção e ao tempo de trabalho, a negação do patrão e do trabalho assalariado
são evidencias claras do sujeito camponês presente na periferia e na luta
empreendida pelo MTD, que é uma luta por trabalho: “em toda sua vontade há uma
recusa constante de ser empregado. O trabalho assalariado é a negação desta
autonomia, logo, o amor à terra está ligado à sua condição de vida nesta terra”
(CONCEIÇÃO, 1991; p. 129)174. Ou nas palavras de Zé Grande, assentado no
Zumbi dos palmares:
- Estou aqui, mas aqui não ganho dinheiro de ninguém. Trabalho a hora que quero. Se não
quero, não dou um prego numa barra de sabão.

A autonomia perante o trabalho o realiza. Com um sorriso no rosto, continua
Zé Grande:
- Vou trabalhar para outra pessoa? Vou nada! Não vou mais não. Trabalho para mim. A hora
que eu quero ir para a roça eu vou, se eu não quero, eu não vou. Ninguém me obriga.

Mesmo entre os jovens é possível encontrar o valor camponês enraizado na
fala e nos objetivos de vida:
- Meu nome é Zenilton, tenho 22 anos. Sou casado e tenho dois filhos. Achar serviço está
difícil. Trabalho de servente de pedreiro, trabalho pesado mesmo. De primeira eu
trabalhava na roça com meu pai. Meu maior sonho é morar novamente na roça. Minha
família mora no bairro América e eu fico aqui a semana toda, sábado e domingo, mas
direto eu vou lá. Meu maior sonho é mexer com gado, desde pequeno eu faço isso.

Colocado a possibilidade de escolha, pelo entrevistador, entre o emprego na
roça ou na cidade, assim fala Dete, acampada no Santo Dias:
- Eu preferia trabalhar na roça. Porque onde eu nasci e me criei foi na roça.

No caso da acampada Dete, é o trabalho agrícola, por toda sua história de
vida, que define a qualidade do seu objetivo em estar acampada no MTD. É o que
ela sempre trabalhou, é o que sabe fazer. O que define sua relação com a terra é a
174

CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz. A Questão Camponesa: o olhar sob o signo dialético. São
Cristóvão/SE: Dissertação de Mestrado, 1991.
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objetividade do trabalho agrícola, não sua vida em si:
- Mesmo que eu não aquente mais, mas é onde sei fazer alguma coisa.

Dete é uma típica trabalhadora agrícola, mais uma na diversidade da periferia.
Não é nem camponesa nem trabalhadora urbana. A terra para ela é onde ela sabe e
pode fazer seu trabalho. Da mesma forma se expressa Maria:
- O que é a terra para a senhora D. Maria? – pergunta o entrevistador.
- O que eu sei fazer na roça? Ah... na roça de tudo eu sei fazer um pouco. Plantar feijão...
De tudo um pouco. – responde Maria.
- E D. Dete, o que é a terra pra a senhora? – novamente pergunta o entrevistador.
- Como assim você ta falando?
- O que a senhora sente pela terra? – novamente o entrevistador.

A terra não tem um significado camponês, não é nada mais que o meio de
seu trabalho. Como se não tivesse entendido a pergunta, Dete pega carona na
resposta de Maria:
- Sei plantar, colher, criar um bichinho, um boizinho, uma galinhazinha...

Assim como para o trabalhador urbano, a autonomia sobre o trabalho com a
atividade na terra é lembrada, não como um valor camponês, mas como uma
evidência lógica e estritamente material. É assim que fala Sinvaldo, representado o
típico trabalhador urbano:
- Mesmo assim, o trabalho na roça é bem melhor do que na cidade. [Insere sua história pra
explicar:] Como na idade que eu tenho não tem mais trabalho, na roça não. Cada dia que
passa ta fazendo uma coisinha para a gente.

E comparando com o trabalho na cidade, conclui a reflexão:
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- Aos pouquinhos, pouquinhos a gente cresce. Ao invés disso [na cidade] cresce o patrão e
o empregado diminui.

Sejam trabalhadores agrícolas desempregados, sejam trabalhadores urbanos
sem salários, sejam camponeses sem terra, ou até mesmo aqueles que apesar de
nunca terem trabalhado na terra cultuam a possibilidade de uma vida carregada de
sentido no campo, um destino idílico, todos eles tiveram suas histórias de vida
encontradas na periferia urbana de Vitória da Conquista.
Essa é a realidade da periferia, um mosaico de sujeitos históricos com
histórias e perspectivas diferenciadas. O que existe por trás da periferia e do
desemprego é o mesmo que existe por trás da riqueza dos senhores de capital e
terra: o trabalho alienado, desefetivado e desrealizado.
De certo que as periferias metropolitanas ou de outros centros urbanos
possam se apresentar num grau mais elevado de “urbanidade”, onde a massa de
“supérfluos” já se reproduziu por gerações, o que não muda em nada o fato delas
poderem se apresentar num grau de diversidade tão grande ou, certamente, até
maior que a constatada na periferia de Vitória da Conquista.
As formas variadas do trabalho desrealizado e desefetivado é a grande chave
da questão. A periferia é apenas o meio, ainda que extremamente complexo, por
onde estas formas de trabalho existem e se reproduzem. Estas “ocupações
irregulares” de trabalho, como coloca Marx (1983; p. 208), são basicamente formas
não-capitalistas e são, não somente necessárias para a sobrevivência do
trabalhador desempregado, mas são também necessárias e recriadas pelo próprio
sistema acumulativo (LUXEMBURG, 1985)175.
Historicamente, o campesinato representa uma das principais formas nãocapitalistas de produção, contraditoriamente, destruída e recriada pelo próprio
metabolismo do capital. Da mesma forma é o trabalho escravo e o trabalho infantil,
como observado, em plena expansão na atualidade da produção flexível. O escravo,
o camponês (como no caso de Vitória da Conquista), etc., é sujeito histórico
presente no movimento do capital na realização do trabalho barato, embora eles
próprios não se reconheçam como tal, como no caso de Zé Grande:
- Da roça eu gosto de tudo. Tenho 82 anos. Não estou agüentando, mas gosto.
175

LUXEMBURG, A acumulação do capital, 1985.
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Zé Grande, um legítimo camponês, quando perguntado se assim se
considerava, responde:
- Hã? Eu não sei, não entendo dessas coisas.

A diversidade do mundo do trabalho é tão embaraçosa que até mesmo seus
sujeitos encontram dificuldades de se autodefinir: são homens e mulheres que fazem
de tudo e, ao fazerem tudo, não são nada, exceto em ser trabalhador.
No caso de Zé Grande, o ser “camponês”, além de estar envolvido por uma
couraça ideológica que só confunde ao invés de definir, se perdeu na sua história
pelo mundo do trabalho:
- Já trabalhei de lambiqueiro, vaqueiro, serrador, tropeiro, já fiz bico... Aí depois, levando,
levando, vim parar aqui, graças a Deus.

Mas há constantemente a reafirmação de sua condição camponesa:
- Trabalhei muito na cidade, mas agora trabalho aqui na minha terrinha.

Mesmo passando anos na cidade realizando e vivendo de trabalhos
tipicamente urbanos, a periferia não o “urbanizou”. Ele ainda é o “trabalhador da
roça”.
No exemplo de relação não-capitalista de produção, o campesinato exerce
função estrutural na manutenção da acumulação. E os camponeses exerceram
historicamente sua função para o capital: migrou para os centros industriais,
construiu as cidades, criou a periferia e se transformaram no trabalhador urbano, o
típico proletário176. Mas, como a história é processual, não é uma via de mão única,
nada impede que o movimento inverso possa também se efetivar. É o caso, por
exemplo, de Regi assentado no Zumbi dos Palmares e genro de Zé Grande, casado
com sua filha mais nova (um casal que se conheceu e se casou dentro da própria

176

“O camponês sempre foi o oprimido em qualquer sociedade e sempre foram criadas formas de
coação política e econômica para assegurar um fluxo contínuo de bens e de trabalhadores”
(KOLMING, Fernanda Virgínia. Camponês: um velho/novo sujeito nos tempos da globalização!
São Cristóvão/SE: Dissertação de Mestrado – NPGEO/UFS, 2005, p. 15)

De “Supérfluos” a Sujeitos Históricos na Contramão do Capital

214

ocupação do MTD).
- Sei fazer de tudo. Lá na cidade mexia com artesanato, mas agora ninguém me tira da
terra. Aqui já aprendi a fazer quase de tudo na roça.

As condições objetivas impostas ao trabalhador e territorializadas na forma da
miséria, como uma periferia, interagem-se de forma tão incondicional com as
condições subjetivas que, dialeticamente, uma acaba sendo a condição da outra.
Como diz Thomaz Jr., “Se camponês, se proletário” (2006; p. 130), pouco
importa para o capital. Os limites de sua eterna procura por mais-valia não respeitam
os limites dos conceitos e das teorias engessadas. Nas palavras de Thomaz Jr.
Com base no argumento de que é impossível conhecer e entender a
totalidade do trabalho se constrói o edifício teórico-político-ideológico da
sociedade moderna, limitado ao divorcio entre sujeito e objeto. Sob este
referencial, amparado, pois, na necessidade da especialização técnica,
científica, e em decorrência da militância política, os sindicatos e os
movimentos sociais se transformam em seres em si, deslocados e
distanciados da totalidade social do trabalho, e passam a representar as
predefinições da racionalidade científica e política, que justifica a
diferencialidade das categorias sindicais (idem; p. 130)177.

O que fazem deles, dos “supérfluos”, sujeitos históricos é a luta contra o
avanço do processo de acumulação de capital. No momento crítico, como na
atualidade da “crise estrutural”, as estratégias reprodutivas da acumulação baseada
na contínua ampliação do mercado, sobretudo pela via da mundialização e
financeirização, tendem a fazer com que desapareçam as diferenças entre os
senhores de terra e os senhores de capital na mesma intensidade que desaparecem
as diferenças “entre o agricultor e o trabalhador em manufatura” (MARX; 2004; p.
179)
O Movimento dos Trabalhadores Desempregados, apesar de ser bastante
recente, vive este desafio de encontrar no entendimento do movimento social do
trabalho, na heterogeneidade provocada pela crise, suas estratégias e definições. A
preocupação em se autodefinirem como movimento urbano é uma evidência disso. É
como está escrito em um panfleto do próprio Movimento: “Somos um movimento
177

THOMAZ Jr., Antônio. Se camponês, se operário! Limites e desafios para a compreensão da
classe trabalhadora no Brasil. In: Geografia e trabalho no século XXI: volume 2/ Antônio Thomaz
Júnior, Marcelo Dornelis Carvalhal. Terezinha Brumatti Carvalhal, organizadores. – Santa Cruz do Rio
Pardo, SP: Editora Viena, 2006.
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popular, urbano, de massas nas periferias das médias e grandes cidades”178 (ver
Figura 21).
Em outro texto produzido pelo próprio Movimento, é posto da seguinte forma:
“Carregamos o desafio de construir um grande movimento de massas, urbano, tendo
como principal eixo de luta o trabalho, onde propomos as frentes emergenciais de
trabalho”179.

Legenda

Bairros da periferia onde
atua o MTD
Ass entamentos
Rururb anos
Acampamentos
Ex-acamapamentos d os
Atuais as sent amentos
Sentido dos t rab.
desemprega dos:
periferia -aca mpa mento

Figura 21:
Da periferia ao acampamento e ao assentamento do MTD: Movimento dos desempregados em Vitória
da Conquista/BA.
Fonte: Pesquisa de campo – Imagem GoogleEarth™, abril de 2007.
Elaboração e digitalização: MENEZES, S.O.

A avaliação da periferia urbana só pode ser feita dentro de um processo
histórico da própria mobilidade do trabalho que, por sua vez, pode ser resumida na
relação campo-cidade. É nessas condições que, do ponto de vista do Movimento, a
178

POR TERRA TETO E TRABALHO. Texto produzido pelo próprio Movimento dos Trabalhadores
Desempregados - MTD (anexo 08).
179
CONSTRUINDO UM NOVO CAMINHO – OS DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO DO MTD - Texto
produzido pelo próprio Movimento dos Trabalhadores Desempregados - MTD (anexo 09).
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inserção na periferia encontrou mais possibilidades a partir das ocupações
rururbanas. Como diz Galvão sobre os acampamentos e assentamentos:
- Foi uma questão mais prática na construção de uma base, na constituição de uma
militância, mas o desafio nosso agora é organizar o povo dentro da periferia.

Contraditoriamente, apesar dos avanços e conquistas com as ocupações,
elas apresentam certos limites para uma inserção mais profunda dentro da periferia,
como fala Guapeí (Coordenação Nacional):
- Temos a máxima perspectiva de um movimento de trabalhadores desempregados
urbanos, mas não conseguimos, na prática, com o movimento do rururbano.

É também, como relata Guapeí, sobre a mobilização do MTD com os
trabalhadores metropolitanos de Salvador, uma periferia bem mais desenvolvida na
perspectiva do urbano:
- Mesmo que não se identifiquem quanto trabalhadores rurais sem terra, o que mobilizou
aqueles trabalhadores foi a luta por terra.

Todavia, é constantemente reafirmada, por parte do Movimento, a
necessidade de consolidar uma identidade urbana, com trabalhadores urbanos:
- A gente fez esta reflexão e a gente vê que [o MTD] não pode ser um outro MST. A gente
trabalha com movimentos urbanos, temos adquirido algumas experiências com o grupo de
produção nas periferias, muito mais com a construção de uma experiência em grupos de
massa, mas tudo muito incipiente ainda.

Não de outra forma, as fronteiras conceituais do urbano e da periferia
caminham tão juntas com a plasticidade do trabalho que, com desemprego e com o
que existe por trás dele (a própria realização da mais-valia), tende a se
metamorfosear

por

todos

os

caminhos

além

do

assalariamento

e

do

desassalariamento. No contexto da “crise estrutural” e da exploração sem limites, a
periferia urbana se apresenta tão ruralizada quanto urbanizado está o campo. Os
desafios parecem bem mais amplos do que a diversidade estampada na paisagem
pode se apresentar.
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4.3.3 – Os Sujeitos históricos e as histórias do trabalho alienado
O destino do trabalhador é definido de forma tão certa pelo movimento da
acumulação de capital que a sua história é a própria história da alienação do seu
trabalho. Tão revelador quanto a análise das formas “multifacetadas do trabalho”
(ATUNES, 2002) é a história dos sujeitos do mundo do trabalho. São caminhoneiros
desempregados que catam feijão nas lavouras; são vigias que fazem bicos; são
camponeses sem terra que catam latas nas cidades; vidraceiros que trabalham
como serventes de pedreiros; enfim, são trabalhadores que, ao ter seu trabalho
transformado em mercadoria, se vêem obrigados a fazer qualquer atividade.
São aqueles que têm como única função na sociedade capitalista
sobreviverem. E sobrevivendo continuarão a ser “fantoches” nas mãos do capital,
para usar a expressão de Sissa, acampada do Santo Dias. Ao sobreviverem
continuarão

servindo

como

massa

adicional

que,

ao

se

reproduzirem

miseravelmente, reproduz sua miséria. Uma massa que, quanto menos de “humano”
tiver, mais “eficientes” serão como trabalhadores, pois para a acumulação, dessa
massa de supérfluos só interessa sua reprodução animal: animais que devem comer
para trabalhar, dormir para trabalhar, viver para trabalhar.
Apesar disso, ainda que sobrevivam com fome, ainda que o mundo produzido
pelo seu trabalho se transforme em seu inferno, não deixam de serem homens e
mulheres, jovens e velhos com histórias e sentimentos; são ingênuos e malandros
com desejos, perspectivas e sonhos. E não é difícil saber como que se dá sua
desrealização pela desrealização do seu trabalho. A própria história de vida é a
história do trabalho em sua vida. Uma história infeliz e desefetivada, mas que é a
história real do trabalhador. Ter acesso a esse “arquivo memorial do trabalho” é só
perguntar sua história de vida. E assim terá a evidência concreta da centralidade do
trabalho na vida, na história e na sociabilidade dos sujeitos, exatamente daqueles
que vivem a dimensão mais destrutiva e desrealizada do mundo do trabalho:
- Eu nasci em Itambé [BA]. A gente veio migrando pra cá. Vimos por dentro, trabalhando nas
fazendas com meus pais. Sempre moramos em fazendas. Terminou que hoje eles moram
em Obim.

Este é o resumo da história de Carlos que conjuga o verbo “terminar” no
passado (“terminou”) como se tivesse terminado a história de seus pais. Este
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aparente engano não se refere literalmente a “vida” de seus pais, mas o fim de suas
vidas como trabalhadores pelo início da aposentadoria. Mas sua vida continuou e
continua sendo determinada pelo trabalho:
- Morei um tempo em Obim e acabei vindo para cá, porque a única opção de trabalho era
aqui.

Ao fazer a mesma pergunta a Dete (que também participava da reunião), a
pergunta sobre sua história de vida, ela começa com um riso, um riso de timidez,
como se sua história não interessasse aos ouvintes, não fosse importante. Mas
mesmo assim, depois de muita insistência, Dete começa sua narrativa, ainda que
tentando resumi-la ao máximo:
- Eu sou de Portiraguá, mas nasci mesmo no sul, em Ubaitaba. Meus pais vieram viajando,
eu ainda era pequena e me acabei de crescer e Potiraguá. De lá pra cá foi morando nas
fazendas dos outros, trabalhando em roça, vai, vai... Daí a gente casou e daí vim me
embora para Conquista e estou até hoje.

No mesmo ritmo e apresentado a mesma timidez, fala Maria sobre sua
história:
- Eu nasci em José Gonçalo. Com idade de 18 anos vim para Barra [Barra do Choça] com
meu pai. A gente trabalhava na roça plantando eucalipto, plantando café. Depois nos
vimos para aqui e estamos aí.

A timidez de Dete e Maria e a melancolia com o narrar de suas respectivas
histórias refletem o sentimento, não só de impotência de si e de seu trabalho
tornados supérfluos pra o mundo, um mundo que não lhe pertence, mas reflete
também o poder deste mundo estranho sobre suas histórias. É também como
Antônio que, ao ser direcionado a pergunta, responde com certa imediatez:
- Falar o que de minha vida moço?

Ao questionar a validade da pergunta, questiona a validade de sua própria
resposta, questiona a própria validade e significância de sua história. Ainda assim
continua:
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- Eu sou Natural de São Paulo, só que eu cresci e Ilhéus. Fiquei em Ilhéus, mas já viajei
meio mundo a fora...

Como querendo confirmar que seu trabalho e, com ele sua vida, virou de fato
algo supérfluo, continua Antônio:
- Hoje eu tenho a mesma idade de menino ali [se refere a outro trabalhador do
acampamento participante da reunião que diz não achar emprego por conta da idade]. Este
ano eu faço 41. Também é como o pessoal está dizendo, não está tendo emprego, por isso
eu estou aqui.

Ao acreditar que o desemprego do outro trabalhador se dá pelo mesmo
motivo do seu, sua condição de supérfluo e descartável é relativizada e até mesmo
consolada.
De forma não menos melancólica, fala Sissa sobre sua história:
- Contar o quê?
- Contar sobre sua vida – responde o entrevistador.
- Vixe Maria! – diz Sissa querendo adiantar a tristeza de sua história antes mesmo de ser
narrada.
- Minha vida... – para e pensa por onde deve começar.

É neste momento que interrompe outro trabalhador participante da reunião
que, tentando achar uma palavra que se encaixasse no começo da história de Sissa,
assim diz:
- É um romance.
- Um romance nada - responde Sissa, que continua:
- Sou de Pernambuco e fui para São Paulo. Trabalhei nove anos lá. Quando eu cheguei lá
tudo era bom porque eu trabalhava na portaria da Volks [Indústria da Volkswagen].

Um trabalho de vendedora de lanches, de seus próprios produtos.
A aparente “autonomia” aparece como a recompensa de um trabalho
desgastante, imposto pela necessidade, como continua Sissa:

De “Supérfluos” a Sujeitos Históricos na Contramão do Capital

220

- Lá a gente chegava seis da manhã e só saía meia noite ou uma hora da manhã vendendo
sucos.

Era gratificante a autonomia:
- Depois a porta da Volks acabou [com a transferência da empresa para outro lugar], aí
começou o sofrimento de bater nas portas para trabalhar.

Depois de ser demitida de um emprego ao ter um filho, sua história de
trabalhadora continua na Bahia:
- Morei em Maiquinique oito anos trabalhando na roça. Trabalhava pra os outros como
diarista. Lá se trabalhasse comia, se não, não comia.

A história de Sissa em Vitória da Conquista, depois de toda essa odisséia
pelo mundo desrealizante do trabalho, parece não ter sido muito diferente:
- Resolvi dar um basta em minha vida e vim para Conquista. Arrumei um emprego que
trabalhei oito anos, mas depois que comecei a inchar os braços e ter LER [Lesão por
Esforço Repetitivo] eles acharam que meu trabalho era muito pouco, e pela minha idade

também.

- Trabalhava onde? – Pergunta o entrevistador.
- Na academia. Lá eu trabalhava pegando peso, era igual a um burro de carga. Os
malandros deixavam os pesos lá no chão e eu tinha que pegar e guardar. Era cinqüenta,
sessenta quilos. Depois que eu fiquei toda “estrupiada”, eles não queriam mais meu
trabalho e me mandaram embora. Recorri aos meus direitos, mas não consegui. Saí de lá
com “bico de papagaio”, hérnia de disco na coluna e agora são os braços que estão
inchando – responde Sissa.

O acampamento aparece como a possibilidade de reversão de sua história:
- A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer o MTD. Porque aqui eu conheci
muita gente do mesmo nível que eu, de escolaridade, de trabalho, do mesmo lugar que eu.
A gente está atrás aqui do mesmo objetivo que é um pedacinho de terra para a gente
trabalhar. Dali daquela terra a gente vai poder tirar o sustento nosso e de nossa família. É
um futuro para a gente porque lá temos onde morar.

Depois de uma história toda de sofrimento, o assentamento aparece como a
possibilidade garantida do trabalho, um meio seguro de realização sua e do seu
trabalho. É o caso também de D. Jove, como é conhecida (assentada no Zumbi dos
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Palmares):
- Sou Natural de Planalto, morava na roça. Trabalhava na fazenda Durval Truvião, eu mais
meu pai e uma irmã. Saia de pé de onde a gente morava e ia trabalhar na fazenda.

Continua D. Jove, sempre frisando o valor do trabalho com certo orgulho:
- Eu desde a idade de 11 anos que trabalhava para ajudar meu pai. Trabalhava pra os
outros.

Ainda assim,
- Quando casei morava na fazenda de França, mas depois vimos para Conquista. Não deu
certo e tornamos a voltar. Era assim, ele [o esposo] era carpinteiro, quando ele arrumava
um trabalho maior, a gente ia, quando terminava, a gente voltava. Aí fomos para a fazenda
Renato Rebouças. Depois fomos para Planalto e depois fomos para a fazenda Pela Jegue
e ficamos lá por nove meses. Aí mandaram chamar Zé [o mesmo Zé Grande, marido de D.
Jove] aqui para Conquista para trabalhar de vigia.

E como se a história de sofrimento terminasse com a conquista do
assentamento, continua D. Jove:
- Parei de trabalhar porque aposentei, senão tava até hoje. Ainda bem que tenho minha
terrinha, mas sofri.

Continuando...
- Eu não tenho vergonha de dizer. Eu já sofri tanto que até orelha de boi nó já comemos
cozida porque não tinha nada para comer.

E conclui D. Jove:
- Se eu contar minha vida você chora, mas graças a Deus hoje estou na glória

Mas ainda faz questão de repetir com certa tristeza:
- Trabalhava mesmo para comer. Eu com idade de 11 anos ia para a roça trabalhar para os
outros
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O trabalho alienado é a síntese do trabalhador na ordem capitalista. A
desrealização própria ao seu desenvolvimento é a essência da miséria do
trabalhador. É como, para concluir, a breve história de Antônio (acampado no Santo
Dias):
- Em São Paulo eu tinha uma profissão de vidraceiro. Não deu mais certo porque tava
pagando um aluguel muito caro por dois cômodos. Saímos da casa e fomos morar numa
chácara, num barraco de madeirite, era igual a este aí [fala apontando para um dos
barracos do acampamento]. De lá resolvemos voltar para a Bahia e aí de vidraceiro eu
voltei a trabalhar de ajudante de pedreiro. Trabalhei um ano e três meses de ajudante de
pedreiro. Depois que eu aprendi a profissão de pedreiro, virei eletricista, encanador,
pintor...

A história do trabalho de Antônio é a história do trabalho necessário ao
capital. O sujeito não realiza trabalho necessário, mas o próprio trabalho é imposto
pela necessidade. E ainda, depois de viver de todas as formas possíveis é
simplesmente considerado supérfluo:
- Depois que aprendi a profissão de pedreiro, virei eletricista, encanador, pintor... Tenho
várias profissões, mas em qualquer lugar que eu chego para trabalhar, ninguém me dá
serviço.

Na certeza de ser tudo, pela necessidade imposta a partir da miséria, a
certeza de não ser nada para ninguém, de ter se tornado supérfluo. Mas ainda
assim, conserva em si o ser trabalhador e é assim, sendo trabalhador, que se torna
sujeito histórico.
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5 – A (DES)REALIZAÇÃO DO CAPITAL E AS PERSPECTIVAS PARA O MOVIMENTO
SOCIAL DO TRABALHO

Da presente pesquisa constatou-se que:

- O sistema acumulativo está passando por uma profunda crise. Uma crise que
desde a década de 1970 vem mostrando claros sinais de esgotamento do sistema
produtor de mercadorias. Uma crise produzida e ampliada pela própria natureza
contraditória do sistema acumulativo. Por isso, uma crise não só do capitalismo, mas
da totalidade produtiva do capital: uma “crise estrutural”

- O fundamento da crise tem sua explicação na ativação dos limites do capital
quanto às suas formas de exploração do trabalho humano. A dificuldade encontrada
pelo capital em produzir e realizar a mais-valia é a sua essência.

- O processo de territorialização do capital, na atualidade da crise, concretiza-se pela
espacialização da miséria dos trabalhadores sem emprego e sem terra.
Contraditoriamente, são por esses territórios que o capital tem encontrado a base
concreta para a manutenção da acumulação em crise: no trabalho barato dos
desempregados.

O desafio do Movimento dos Trabalhadores Desempregados

(como dos demais movimentos envolvidos na luta anti-capital) é se articular por
esses territórios na perspectiva de organizar os trabalhadores no sentido de
apropriar-se do conjunto dos meios de produção dentro de uma perspectiva
socialista.

Das constatações da pesquisa, conclui-se que:

- Sobre a crise
A crise estrutural é um processo que envolve a totalidade do sistema
acumulativo. Mesmo nos países considerados “centrais” da economia mundial seus
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efeitos são inegáveis. As restrições dos mercados, a tendência à monopolização, o
afunilamento do processo expansivo do capital e, sobretudo, a queda estrutural das
taxas de lucro são sua maiores evidências.
Em decorrência da crise uma série de medidas passa a ser efetivadas no
sentido de sua reversão ou diminuição de seus efeitos. Seus instrumentos básicos,
concentrados no pacote da chamada “reestruturação produtiva”, fundamentam-se
em

processos

conhecidos

como

“flexibilização”,

“desregulamentação”

e

“financeirização” da economia capitalista.
Os objetivos da “reestruturação produtiva” podem ser assim resumidos:
ampliação do mercado e aumento do lucro. Entretanto, na medida em que o
mercado se mundializa, os próprios instrumentos da reestruturação produtiva têm
provocado uma forte tendência à monopolização e a desmontagem do setor
produtivo.
A conseqüência disso é uma restrição ainda maior do mercado, monopolizado
nas mãos de poucas multinacionais; uma desvalorização estrutural do capital, pelo
estrangulamento da produção e das trocas de mercadorias; e uma conseqüente
queda das taxas de lucro. Assim, todo movimento da economia capitalista em busca
do lucro (a própria valorização do capital) e ampliação do mercado a partir da
inserção dos mecanismos da “reestruturação produtiva” acaba sendo, ao mesmo
tempo, um processo de recessão, perda de lucros e desvalorização do capital.
O limite dessa contradição é a própria radicalização da crise que, desta forma,
se apresenta como uma “crise estrutural”. Uma crise não só do capitalismo, mas da
totalidade da produção do capital.

- Sobre o trabalho
A tendência irreversível à paralisação do mercado, à queda das taxas de lucro
e à desvalorização – a “crise estrutural” – tem sua explicação na própria natureza
contraditória do capital no processo de exploração do trabalho humano.
O sistema do capital é um sistema produtor de mercadorias. A sua totalidade
é expressa pela produção, circulação, distribuição e consumo das mercadorias. As
mercadorias nada mais são do que valores cristalizados. Toda e qualquer
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mercadoria é portadora de valor de uso (utilidade humana). Contudo, o que
determina sua produção é a quantidade de dinheiro que ela pode ser trocada no
mercado, o valor de troca, ou simplesmente valor.
A mercadoria é o próprio valor: ela só existe para fazer do dinheiro mais
dinheiro. O valor realizado no mercado, trocado por dinheiro, é o lucro do capital.
Porém, toda e qualquer mercadoria é produzida pelo trabalho humano: o trabalho é
a fonte exclusiva do valor.
É somente pelo trabalho que o homem se relaciona com a natureza – fonte
universal dos meios de trabalho e dos valores e uso – transformando-a e gerando o
valor180.
O valor de toda e qualquer mercadoria corresponde, assim, ao tempo de
trabalho social necessário a sua produção (MARX, 1983)181. Para que o capital
tenha lucro, é necessário que ele produza uma mercadoria que tenha um valor maior
que o valor necessário à sua produção.
Quanto mais produtivo for o trabalho, que representa um valor para o capital,
maior será o lucro. Assim, quanto maior a produtividade, maior o lucro. Mas, para
aumentar a produtividade é necessário produzir mais mercadorias com o mesmo
tempo de trabalho.
Contraditoriamente, quanto maior a produtividade um menor quantum de
trabalho é cristalizado nas mercadorias. Consequentemente, com um decréscimo
relativo de trabalho por mercadoria, menor é também seu valor relativo. Uma grande
quantidade da riqueza social, na forma de mercadoria, é produzida com menos
valor-trabalho.
Nesta perspectiva, o mercado exige que cada capital individual produza cada
vez mais por menos, aumente sua produtividade. Aqueles que não seguirem tais
180

Como mostra Marx, valor de uso e valor de troca se relacionam contraditoriamente: se negam,
mas se completam numa antítese dialética exclusiva da mercadoria. Na totalidade do valor de troca
está o valor de uso, por isso que o valor de troca é o próprio valor de uma mercadoria. O que
somente é gerado pelo trabalho é este valor, o valor de troca das mercadorias. A fonte do valor de
uso é a Natureza: o próprio trabalho é uma expressão desta natureza, pertença a sua totalidade: é da
natureza humana. Em suas palavras: “O trabalho não é a fonte de toda a riqueza. A Natureza é a
fonte dos valores de uso (os valores de uso são, de fato, a riqueza real!) tanto quanto o trabalho,
trabalho que é a expressão de uma força natural, a força do trabalho do homem”. (MARX, Karl. Crítica
ao programa de Gotha: observações sobre o programa do Partido Operário Alemão. In: A dialética
do trabalho / Ricardo Antunes (org.) – São Paulo: Expressão Popular, 2004.
181
MARX, O capital, 1983, v. 1, t.1.
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determinações vão a falência ou serão engolidos pelo seu concorrente. O
desenvolvimento natural das forças produtivas ordenadas pelo capital caminha
sempre na perspectiva de diminuição do trabalho.
Para o capital social total, trabalho é o fundamento do valor da riqueza social
produzida. Exerce centralidade na criação do valor. Para os capitais individuais,
trabalho é custo. A lógica dos capitais individuais é reduzir os custos. Para isso
investem cada vez mais em mecanismos de intensificação da produtividade do
trabalho

(maquinaria

e

organização

do

trabalho).

Individualmente

e

consequentemente, reduzem trabalho vivo em relação à produção (produzem mais
por menos).
Com a dispensa de trabalho, mais lucro terão. Enquanto isso, para o capital
social total (a totalidade dos capitais individuais) a concorrência imposta pelo
mercado gera um decréscimo relativo de trabalho cristalizado na produção: menos
trabalho e mais produção.
Com a redução de trabalho vivo, reduz-se também a mais-valia incorporada à
produção, exatamente a fonte do lucro. Com o desenvolvimento da produção
capitalista tem-se que: o que é para o capital individual um aumento de lucro, para o
capital social total é o inverso, uma diminuição das taxas de lucro. A dinâmica do
lucro é a expressão da forma como o trabalho é explorado.
O trabalho é o real fundamento da produção. O resultado da tendência de
elevação da produtividade é a produção de um grande excedente de capital e um
grande excedente de trabalho que não se encontram pelas restrições e limitações do
mercado (HARVEY, 2005)182. Segue-se daí uma desvalorização inevitável.
A desvalorização pode ser resumida da seguinte forma: o próprio capital
tende a tornar cada vez mais supérfluo sua condição de existência, o trabalho. São
contradições que acompanham a história do capitalismo e que acumulam
historicamente.
O limite histórico dessa contradição é a crise estrutural, uma crise
irremediável da própria totalidade do capital. Do ponto de vista do capital, à esta
contradição não há alternativa: aumentar a massa de trabalho relativa à produção,

182

HARVEY, A geografia da acumulação capitalista, 2005.
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ao valor da riqueza social, significa aumentar custos e perder concorrência, é se
tornar falido.
Toda e qualquer alternativa proposta tem sempre como pressuposto o
aumento da exploração do trabalho. A “toyotização” e a “flexibilizção” da produção,
que surge como o grande paradigma de superação da crise, é um exemplo claro do
“fim das alternativas”.
A inserção da microeletrônica, dos complexos computacionais e da robótica
se interagindo com a organização flexível do trabalho não tem outro fundamento
senão aumentar ainda mais a produtividade do trabalho.
Até mesmo a financeirização da economia está subordinada a esta condição
crítica. Ela, que é o posto mais avançado da economia mundializada, apresenta-se
sob uma dupla e contraditória perspectiva: surge da crise do setor produtivo e da
conseqüente fuga dos capitais para a esfera financeira, que passa a representar um
meio seguro (ainda que não por muito tempo) para sua reprodução; e, ao mesmo
tempo em que passa a subsidiar o plano expansionista do capital, dada sua fluidade
por espaços e setores da economia, reafirma a crise no momento em que aprisiona
a reprodução do capital por vias de uma valorização fictícia.
Todos os caminhos apontados pelo processo da realização do capital acabam
se dirigindo para um destino nebuloso e crítico da desrealização.

- Sobre a Geografia do (des)trabalho
As contradições em si, do ponto de vista do próprio capital, sobretudo quanto
as perspectivas limitantes à realização da mais-valia, já são bastante destrutivas.
Porém, os limites da crise não ficam dentro dos próprios limites do sistema
acumulativo. A emergência do mercado mundial, e a conseqüente concorrência
intercapitalista têm gerado, na mesma dinâmica depreciativa, uma desrealização
econômica e social, que se materializa na forma de pobreza, em todos os cantos do
globo.
O que ideologicamente tem se chamado de globalização não passa da
mundialização dos imperativos dos monopólios globais a todo e qualquer território.
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O mercado global torna-se, cada vez mais, um franco exportador de miséria
que, por trás dela, financia o enriquecimento das multinacionais. A história da
Geografia sobre a ordem do capital é, em si, uma história desrealizativa; com a crise
estrutural, a Geografia histórica do capital é uma verdadeira distribuição espacial da
miséria.
Uma miséria que não tem nada a ver com a capacidade produtiva do trabalho
humano, mas com sua desrealização pelo capital. Uma miséria relativa que só existe
porque se torna necessária à acumulação de riquezas. A produção da miséria está
na produção da riqueza e é sua real essência contraditória. A miséria é a qualidade
do território especificamente dominado pelo capital no seu processo de alienação do
trabalho.
É o próprio resultado histórico do processo desrealizativo do trabalho e dos
trabalhadores. São processos contraditórios que se espacializam e compõem a
Geografia do capital. Por isso que a Geografia do capital é a própria Geografia do
(des)trabalho. Analisar os territórios produzidos pelo capital é entender a dinâmica
territorial do trabalho inserida no plano de dominação do capital.
Ou, como propõe Thomaz Jr.:

É através desse movimento dialético e das mediações teóricas, que
faremos do trabalho um tema permanente para a Geografia, ou para a
Geografia do trabalho, um campo de investigação centralmente focado
para o entendimento da estrutura de poder e do controle social exercidos
pelo capital sobre a sociedade e, em particular sobre o trabalho (THOMAZ
Jr., 2004; p. 10.)183

Entender a Geografia do trabalho é entrar no território do capital, viver a luta
do movimento social e histórico dos trabalhadores e se posicionar frente a luta de
classes. É ir além dos limites da academia, superar as restrições da ciência e
realizar a práxis social. Por isso, fazer a Geografia do trabalho é fazer-se na
militância. Como assinala Ruy Moreira:

183

THOMAZ Jr., Reestruturção produtiva do capital no campo, no século XXI, e os desafios
para o trabalho, 2004.
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É crescente o número de geógrafos que se ocupam com que vem sendo
chamado a geografia do trabalho (no singular, para resignar um campo e
não um ramo a mais num saber acadêmico viciado no modismo da
criação e do abandono de ramos segundo o tema da moda). Em geral,
são geógrafos de militância e presença nos movimentos populares da
cidade e do campo. Por conta disso, dispomos hoje desde textos que
sistematizam formulações teórico-conceituais nesse terreno aos que se
debruçam já sobre temas concretos do mundo do trabalho no campo e na
cidade brasileiros (MOREIRA, 2004; p. 05)184.

É nessa e por essa mesma Geografia que se inscrevem os territórios de
atuação do Movimento dos Trabalhadores Desempregados: as periferias urbanas.
São, neste sentido, territórios definidos pelo movimento contraditório e combinado do
capital na busca por trabalho barato.
Territórios que estão inseridos no mundo do trabalho, pertencem a sua
totalidade. Uma totalidade desefetivada e alienada dos meios de produção. Desta
forma, o objetivo do MTD não poderia ser outro: organizar os trabalhadores desses
territórios contra a dinâmica alienante do capital. Uma alienação que está nos
fundamentos estruturais do sistema do capital. Um sistema que tem no trabalho, e
nos sujeitos do seu mundo, não somente sua antítese dialética, mas a única
dimensão possível de sua superação.

- Sobre o mundo do trabalho e os trabalhadores
Toda forma de existência do capital (capital-mercadoria, capital-monetário,
capital-constante, capital-fictício, etc,) é necessariamente produzida pelo trabalho.
Se capital é trabalho, contudo, não é toda forma de trabalho que produz capital. A
existência do capital é determinada pela forma histórica do trabalho alienado,
desefetivado e desrealizado.
O trabalho livre, aquele determinado pelas

reais

necessidades

do

desenvolvimento humano (social e individual), aquele que não está condicionado e
subjugado pelas restrições do mercado e pela necessidade de ser lucrativo, o
trabalho autônomo perante os meios de produção, é exatamente a negação do
capital.
184

MOREIRA, Ruy. Apresentação. In: Geografia e trabalho no século XXI / Antônio Thomaz Júnior
(org). – Presidente Prudente: Centelha, 2004, v.1.
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Toda e qualquer forma de exploração do homem pelo homem própria da
sociedade moderna (propriedade privada, Estado, capital) vem do trabalho alienado.
A luta pelo trabalho é uma luta revolucionária. Contudo, uma luta pelo trabalho não
pode ser resumida numa luta pelo emprego da mão-de-obra humana. Além de vago,
tal discurso poderia se confundir com o próprio discurso do capital. O que seria
exatamente a negação da revolução: seria a própria reafirmação da alienação e
exploração do trabalho.
A luta pelo trabalho é uma luta pela afirmação da sociabilidade dos meios de
trabalho, os próprios meios de produção. Meios estes monopolizados nas mãos dos
capitalistas e proprietários fundiários. É por isso que toda e qualquer luta que
envolve os trabalhadores deve ser uma luta por trabalho e contra as formas de sua
exploração (lucro e renda da terra). Jamais deve ser um luta por emprego.
Como no caso do MTD, não é a luta por emprego que representa sua história,
mas uma luta por trabalho. O desemprego, como produto contraditório do
capitalismo, não é sua essência. O desemprego é apenas uma abstração. Pode ser
definido por variados princípios, até mesmo contra a classe trabalhadora.
O próprio capitalista luta contra o desemprego, pois é o seu capital que gera
emprego para o desempregado e assim, ao gerar emprego, torna-se o “salvador da
pátria”. Desta forma, a lógica estrutural do processo estaria invertida. O desemprego,
separado do entendimento das contradições do capital, pode encontrar suas
possibilidades no próprio capital.
Todo discurso ideológico e apologético à favor do capital encontra na
ampliação do capital a receita para o fim do desemprego. Mas, por trás do
desemprego existe o trabalho, ou melhor, sua desefetivação. É o movimento da
produção ordenado pelo capital que faz do aumento da produtividade do trabalho um
catalisador do desemprego.
O desempregado não é aquele que deixa de trabalhar, mas aquele que se
tornou supérfluo para o capital. Ele continua trabalhando, precisa reproduzir sua vida
de desempregado. Como o próprio nome supõe, “Movimento dos Trabalhadores
Desempregados”, os desempregados continuam sendo trabalhadores.
É pela emergência do desemprego estrutural que os sujeitos se submetem ao
subemprego

e

ao

trabalho

escravo.

Os

desempregados

são

mais

que
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desassalariados: são operários desempregados que catam lixo, são trabalhadores
subexplorados que fazem “bicos” para o complemento da renda, são camponeses
sem terra que não encontram emprego, enfim, são aqueles que não têm a satisfação
de suas necessidades garantidas por mais de uma semana ou alguns poucos dias.
É esta heterogeneidade do trabalho que se submete ao plano destrutivo da
acumulação do capital. No atual estágio de crise onde tudo tende a se radicalizar,
ser desempregado é ser trabalhador precarizado, aquele que faz tudo porque
precisa sobreviver.
Com a crise, cada vez mais trabalhadores deixam de “viver” para
“sobreviverem” de todas as formas possíveis. Mas ainda, o que existe por trás do
desemprego também é a condição do capital encontrar cada vez mais trabalho
barato, desvalorizado pela miséria do trabalhador.
Cada vez mais o desemprego, a pauperização e a miséria têm servido ao
plano expansivo do capital, tem se tornado o motor da acumulação em crise. Um
movimento incontrolável que não obedece limites. Seja no espaço do urbano ou no
rural, a miséria produzida pela acumulação em crise toma conta, cada vez com mais
intensidade, do cotidiano do trabalhador.

- Sobre o Movimento dos Trabalhadores Desempregados – MTD
A periferia, lugar de atuação do MTD demonstra, em sua paisagem, a
espacialização da miséria. A periferia urbana é um território produzido pelo
movimento do capital na desrealização do trabalho. Sua miséria é fruto da
exploração dos seus sujeitos até a ultima gota de suor e sangue. Está inserida na
Geografia do (des)trabalho, pertence a totalidade alienada do trabalho.
O trabalho precede a periferia urbana da mesma forma que precede o capital,
embora o capital preceda a periferia. A problemática estrutural envolvida na periferia,
enquanto território das contradições do sistema acumulativo, é a problemática que
envolve o processo de desrealização do trabalho. Desta forma, é que o objeto de
luta do MTD, mesmo que sua atuação se dê nas periferias urbanas, não se restringe
a periferia em si, muito menos o “urbano”, mas sobretudo as relações desefetivadas
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de trabalho pelo capital que se materializam em territórios, tal como a periferia
urbana se constitui.
A luta só pode se efetivar no sentido da autonomia efetiva do trabalho de
homens e mulheres, operários, proletários e camponeses, sem salários e sem terra,
que vivem nesses territórios. O MTD, como o nome diz, é um movimento de
trabalhadores desempregados, não um movimento dos desempregados urbanos.
Decorre dessas condições a necessidade de suas atuações caminharem
juntas com a avaliação e a análises da morfologia do trabalho (e, sobretudo dos
trabalhadores) espacializado no território de atuação. Uma morfologia que se
espacializa no contínuo movimento do capital em busca do trabalho barato, da
ampliação da mais-valia.
As experiências com os assentamentos rururbanos e com os núcleos de
produção, apesar de incipientes, devem caminhar conjuntamente. Fábricas e terras
para assentamentos rururbanos contemplam a totalidade dos meios de produção
nos quais os trabalhadores encontrados na periferia urbana necessitam. O que
precede a identificação do Movimento como urbano, da periferia urbana, são os
trabalhadores que lá se encontram, ou o próprio mundo do trabalho desefetivado
territorializado na periferia. Um mosaico extremante complexo de histórias do
trabalho alienado e de sujeitos históricos.

- A alternativa socialista
Feita a avaliação do mundo do trabalho e suas formas de espacialização, as
expectativas do embate terão de ser definidas a partir de duas dimensões que se
interagem na composição da totalidade da luta:
- Definições das condições materiais: a forma como se dará a reprodução
material na realidade concreta dos trabalhadores, uma realidade definida pela
necessidade da vida imediata (ENGELS, 1984)185. Ou seja, a definição das
estratégias pragmáticas de reprodução dos trabalhadores..
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ENGELS, Friedrich. A origem da Família da propriedade privada e do Estado. Tradução de
José Silveira Paes. – São Paulo: Global, 1984.
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- Definição das condições políticas: o princípio político e também ideológico
que fundamentará os planos de expansão numa perspectiva histórica.
A condição de desempregado é uma condição miserável. O que mantém o
trabalhador desempregado subordinado ao capital é sua separação radical em
relação aos meios de produção e também, o que é conseqüência, sua a
necessidade de sobrevivência, ou seja, sua função enquanto massa reserva de
trabalho: é para isso que o capital produz territórios onde a miséria dos
trabalhadores é sua maior qualidade.
A reprodução de bens de consumo é imprescindível para o avanço concreto
do movimento anti-capital. Apropriar dos meios de produção (maquinarias, indústrias
e terra) e colocar em xeque a ordem democrática do “Estado do direito” (uma ordem
que é sinônimo da desordem provocada pelo direito a propriedade privada) é
emergencial. A reprodução material é a condição da autonomia, não só do
Movimento, mas também do plano político-ideológico. Não é preciso ir longe na
história para se ter exemplos e experiências de movimentos, sobretudo partidários e
sindicais, do trabalhadores que foram cooptadas pelos “ganhos imediatos”
(ANTUNES, 2005; p. 123)186.
Disso advém simultaneamente e necessariamente a afirmação da alternativa
socialista como a perspectiva objetiva e subjetiva da luta. Das relações de trabalho à
educação e cultura, a bandeira do socialismo deve ser resgatada de forma a dar
sentido estrutural à luta, que é uma luta em torno da totalidade do movimento social
do trabalho. As perspectivas e as estratégias não só para o MTD, mas para todo o
movimento social e político do trabalho, ou se afirmam dentro dos princípios da
socialização dos meios de produção, ou correrá risco de caminhar na contramão das
necessidades históricas dos trabalhadores. Sem essas perspectivas históricas de
longo prazo, corre o risco de o Movimento não representar outra coisa senão um
mero reprodutor de trabalhadores, para o bem da acumulação.
O socialismo significa a alternativa que possibilita o salto para uma “nova
ordem sociometabólica” (MÉSZÁROS, 2002) erigida a partir dos princípios
186

Movimentos estes em que “aceitou, num processo por certo complexo que aqui não podemos
recuperar o compromisso de ganho imediatos, reais, de melhoria das condições de trabalho e de vida
em troca do abandono cabal de qualquer esforço que visasse a construção de um empreendimento
societal socialista, de novo tipo, que colocasse em xeque a lógica do capital” (ANTUNES. Um novo
desafio. In: O caracol e sua concha, 2005, p. 123).
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estruturalmente antagônicos do capital. Reafirmar a bandeira socialista é ir de
encontro a todo um arcabouço ideológico criado pelos apologetas do capital.
Arcabouço este que tentou e tenta

transformar toda e qualquer alternativa à

estrutura metabólica do capital, como é o caso do socialismo, num “conto de fadas”,
como se o capital e o capitalismo estivessem finalmente entrado na genética da
natureza humana.
Apesar do grito de “não há alternativas” (idem, 2002), o posicionamento
político à favor da perspectiva socialista torna-se tão necessário quanto mais se
agrava os efeitos destrutivos da crise. Isso porque, da mesma forma que a
separação estrutural do trabalho e os meios de produção têm gerado uma massa
crescente de trabalhadores afundados na miséria, é necessário propor, desenvolver
e lutar por uma mudança também estrutural.
Pelo capitalismo, não há mais como esperar nem há mais possibilidades de
concessões positivas do capital e do Estado para a classe trabalhadora, como
outrora foi no período do “Estado do Bem-Estar Social”. É por isso que a luta só
pode ser direcionada no sentido de uma franca oposição à totalidade das mediações
do capital: Estado, propriedade privada e trabalho alienado.
Como no caso do MTD, os Movimentos envolvidos pela totalidade do
movimento social do trabalho, nos tempos de crise estrutural, tende a se radicalizar.
A luta por terra e trabalho tende a se unir em uma luta estrutural, não apenas contra
o capitalismo, mas, sobretudo, contra a totalidade produtiva do capital.
O avanço da luta depende do amadurecimento das experiências (realizadas
pelos diferentes Movimentos Sociais) que representam a apropriação do trabalhador
perante os meios de produção e em torno da perspectiva estruturalmente e
amplamente consolidada em torno do socialismo.
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