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Urn dos probleillas olais cnlciais de nosso tempo - te6rico e pratico-,
eo de um capitalismo, que, fundado basicamente no trabalho humano, esta
desenvolvcndo rapidamente a sociedade sem trabalho. Os fenomenos mais
marcantes desta nova era de transi~ao sao 0 desemprego estrutural de
urn lado, e, de outro, novas formas de atividades econornicas.
Na verdade, trata-se de urn desenvolvimento 16gico e pratico que
so podemos compreender mediante a categoria trabalho, mais especificamente, do trahalho humano abstrato. Pois 0 capitalismo efetivaInente l1laterializou 0 trabalho abstrato a un1 nivel que foi e continua
dissolvendo todas as formas tradicionais de produzir mediante trabalho
imediato dos homens. Podemos detenllinar esta nova modalidade como
sendo a terceira f~lse de seu desenvolvilnento. Neste trabalho estudaremos 0 trahalho ahstrato como principia subjacente a todo 0 desenvolvimento que estamos presenciando, tentaremos analisar sua 16gica intema
e algU111aS de suas conseqiiencias. Nao podemos abarcar todos os elementos presentes neste desenvolvimento, pois sao, ak~m de inumeros,
ilnensos em sua complexidade e alcance.

Trabalho abstrato e a identidade do trabalho no tempo e
no espa~o
Quando dissemos que 0 trabalho abstrato se materializa, afirrnamos simultanearnente duas coisas: 1) que a categoria trabalho abstrato e
Ulna construc;ao que apresenta unl conjunto selecionado e coerente de
rclac;oes, capaz de assUlllir inumeras aplica~oes segundo sua logica propria, e, 2) que 0 trabalho abstrato e unl conjul1to de rela~5es objetivas,
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ou seja, urn elemento material que e capaz de se desenvolver, no tempo
e no espa90, em estruturas muito diversificadas, mas sempre segundo
sua identidade detenninada por aquele conjunto fundante de rela95es.
Entretanto, ao ouvir falar de trabalho abstrato, a maioria absoluta
dos autores 0 pensam como uma generalidade mental, como uma abstra930 mental. Ultimamente um autor muito estudado como Robert Kurz
o reduz a isto: "0 abstrato, nascido da mente, aparece frente a essa
mente, na forma de dinheiro, como fenomeno real extemo"l . Para ele a
abstra9ao mental, que p~eira, aparece materializada no dinheiro
como fenomeno extemo. 0 dlllheiro e uma forma fantasmagorica e alienada de aparecimento. Como tal, portanto, nem devia existir, por ser
mera expressao de uma fantasia. Ora, esta nao e a maneira cientifica e
seria com que Marx, por exemplo, analisou 0 dinheiro. Muito menos 0
trabalho abstrato. Ou.sera que ele MO viu no trabalho abstrato mais do
que uma abstra9ao mental, "nascida da mente, aparecendo frente a esta
mente, na forma de trabalho abstrato, como fenomeno real extemo"?
De maneira nenhuma. 0 trabalho abstrato e tao real quanta qualquer
trabalho qualitativo, realizado pelos homens a cada hora. Eate mais real
do que qualquer trabalho qualitativo, pois e ele que determina seu
surgimento e suas formas fenomenicas no tempo e no espa90. Mais, 0
trabalho abstrato e a condi9aO do surgimento da abStra9ao mental nos
homens. Disto, porem, trataremos mais adiante.
Mas Kurz quis impressionar seus leitores com seu profetismo
agourento e com seu catastrofismo, anunciando dias terriveis para a humanidade. Apelou para a fantasia: quero dizer que ele baseia sua amilise
numa conceP9ao idealista de ideologia. Para ele a ideologia consiste numa
leitura invertida do real, que enta~ "aparece frente a este mente (doentia), na forma disto ou daquilo, como fenomeno real extemo". Assim, ele
equipara simplesmente 0 trabalho humano abstrato a todos os fetiches e
demonios do capital: ao dinheiro abstrato sem sujeito, ao fetiche abstrato
da tecnologia, etc. Os seus demonios sao muitos e estao espalhados em
todos os capitulos do livro e em todas as esquinas do mundo. Na verdade, os fetiches sao produ90es materiais postas pelo homem, que adquirem, frente a ele, uma autonomia de a9ao, que acaba determinando seus
comportamentos. Desta forma as coisas, ou melhor, os produtos do homem se tomam sujeitos e 0 homem predicado ou objeto. E a ideologia
representa esta inversao das rela90es entre 0 homem e sua produ9ao
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como dado natural~ absoluto, nao como um momenta hist6rico e necessario de seu desenvolvimento como sujeito.
Por outro lado, Kurz e tantos outros epigonos identificam e equiparam 0 trabalho abstrato ao trabalho indiferenciado ao nivel do vivido. Ora,
o trabalho indiferenciado a nivel do vivido, ou seja, esta indiferen~ diante
de urn trabalho determinado, esta vivencia subjetiva (onde qualquer trabalho serve, desde que se ganhe dinheiro), este fenomeno imediatamente
observave1 nao se explica por si mesmo, conquanto pare~ imediatamente
evidente. Na verdade e ele que precisa e pede uma explica~o e esta nao
se encontra ao nive1 do imediatamente observavel, mas ao myel de conjunto de rela~6es detenninantes nao imediatamente observaveis. 0 trabalho
abstrato ao nivel do vivido e resultado de urn conjunto de a~es e rel~Oes
que deterrninaram seu surgjrnento. A febre, por exemplo, e imediatamente observavel, mas nao pode ser tomada como 0 e1emento explicativo de
seu aparecimento nem dos comportamentos a ela correlatos~ ela, portanto,
e que precisa ser explicada. Assim tambem 0 trabalho abstrato,
indiferenciado, a mvel do vivido em que os homens hoje se ernpregam, e a
expressao e produto hist6rico do conjunto coerente de rel~Oes objetivas,
materiais, que denominamos trabalho abstrato.
Dissernos que 0 trabalho humano abstrato nao e nem mera generalidade mental, nem uma produ930 fantasiosa de demonios, nem 0 trabalho
imediato vivenciado de modo indiferente. Ele nao e nada clisto, antes, em
relavao a abstravao mental e ao pensamento propriamente elito, devemos
dizer que ele e, alem de determinante do trabalho abstrato a myel do vivido~
o pressuposto e a condi~ao da genese da inteligencia, ou seja, da capacidade de abstra~o mental. Mas 0 que e~ aflnal, 0 trabalho abstrato?
Antes de responder cliretamente a esta questao, tentemos adentrar
urn pouco na linguagem e concep~ao hege1iana do conceito, visto que ele
inaugurou esta fonna de pensar na modemidade. Hegel diria que 0 trabalho abstrato e urn universal concreto, singular, portanto, material. Mas
o que e urn universal concreto, singular? E aquilo que da identidade aos
seres, e aquilo que os pOe numa classe de seres diferentes de todos os
outros. E a organizafao, ou seja, 0 conjunto de rela~oes, respectivamente a<;oes e opera<;oes, que devem dar-se entre os componentes de
alguma caisa que faz dela urn membra especifico de uma classe. Eaqui10 que determina a identidade de urn ser que se desenvolve no tempo e
no espa~o em estruturas diversas, mantendo sua unidade. Assim, 0 tra-
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balho abstrato une efetivamente e determina as estruturas de todos os
trabalhos qualitativamente diversos, e deles faz urna unidade, urn s6 trabalbo, wna s6 "sociedade".
Mais ainda, 0 universal concreto e aquele conjunto de rela~oes
(respectivamente, a~oes e opera~oes) que determina a 16gica do desenvolvimento do ser em questao. Ele se manifesta ou poe numa estrutura.
Por estrutura se entende os cornponentes e as rela~oes que, no espa~o e
no tempo, concretamente constituem uma unidade particular que realiza

a organiza~ao ou 0 universal concreto singular. Estes elementos podem
ser os mais diversos e suas fonnas podem ser as mais diversas, desde
que congruentes com a organiza~ao. Dizendo de outro modo, a universal
concreto e 0 conteudo, que se expressa em inumeras formas diversas,
mas de tal modo que mantenha sempre sua identidade e unidade, pois e
o que faz a unidade do diverso ser sempre 0 mesmo. A estrutura e,
portanto, as. formas hist6rico-espaciais em que 0 conteudo se realiza.
Na caixa de agua ha urn dispositivo que regula a entrada da agua.
Sua determinidade, sua organiza~ao - logicamente anterior - consiste
nas rela~oes entre wn aparato capaz de detectar 0 nivel de agua e urn
aparato capaz de cortar 0 fluxo de entrada de agua. Esta classe de dispositivo pode realizar-se das mais diversas formas, podendo ser uma
estrutura de madeira, de ferro, etc., ou wn sistema misto de plastico,
borracha e metal consistente numa b6ia e numa valvula. Esta estrutura
DaO perde sua identidade se realizada desta ou daquela forma, com este
ou aquele material ou combina~ao de materiais.
A organiza~ao e que classifica todos os dispositivos que denominamos de b6ia da caixa de agua, distinguindo-os de qualquer outro ser. E
seu principio unitario, que determina as mais diversas formas em que
apare~am. Retomemos ao trabalho abstrato como organiza~ao ou universal concreto. Consiste nas rela~oes entre os diversos trabalhos qualitativos, fazendo deles urn s6 trabalho, uma nova identidade. Consiste
num novo tipo ou classe de rela~oes entre os trabalhos dos homens, ou
seja, numa nova forma de sociedade. Ja a estrutura, que se poe no tempo e no espa~o e constitui seu aspecto fenomenico, consiste nos cornponentes, que sao os diversos trabalhos qualitativos e as rela~oes entre
eles, realizando a organiza~ao do trabalho abstrato. 0 universal concreto ou a organiza~ao, porem, nao apenas da e rnantem a identidade atraves do espa~o e do tempo, ela determina tambem a 16gica do desenvol-
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vimento, que as diversas fonnas historicas vao assurnir tendencialmente
ate sua plenitude e sua superavao. 0 universal concreto, ou conjunto de
relavoes e suas avoes, e urn sistema operante que, em, suas relavoes
intemas com seus componentes e em suas relavoes com 0 ambiente
extemo, pressupoe rupturas e superavoes. E isto em dois niveis distintos: ' ,
primeiro, ao nivel de seu desenvolvimento intemo, sempre realizado em, "
interavao com 0 ambiente; e, segundo, ao nivel de urn processo que ~
implica morte e nascimento, ou seja, de posivao de condivoes para 0 ,
surgimento de uma nova classe de seres.
Assim 0 trabalho humano abstrato tende a realizar sua
detenninidade -sua organizavao, sua classe especifica de ser -desen-"
volvendo formas concretas de trabalho no tempo e no espavo (hist~
ria), que realizam sua detenninidade ou especificidade. Equal e, aflnal, a determinidade do trabalho abstrato? Estamos chegando ao miolo "
da questao. Sua determinidade, alem de, evidentemente, modificar a
natureza e modificar ao homem atuante, e abstrair, produzir abstravao. Ate 0 ponto de ele mesmo se tomar abstrato. Abstrair do que e'
como? Vejamos isto mais de perto.
Em primeiro lugar devemos reafmnar que a produvao de abstra@o "
se di na operavao efetiva, nmterial: nao ha nada de mental ai; simplesmente 0 trabalho abstrato prescinde, materialmente, de inu.meros eleinen,..
tos que estavam imediatamente presentes nas relavoes entre homens e
mulheres de sociedades simples: importava ai quem produzia 0 que, para
quem, como, onde e quando... 0 trabalho hurnano abstrato prescinde, poe
de lado, exclui tais dimensOes qualitativas do trabalho. 0 produtor, 0 produ~ ,
to, a modalidade da produvao, 0 espa90, 0 tempo, tOOos estes aspectos,
imediatamente vividos pelos homens desaparecem. Todas estas relavOes "
imediatas e concretas se transmutam em re1av5es e componentes abstra;..'
tos: 0 produtor pode ser qualquer urn, em qualquer lugar, produzindo algo
que nao sabe quando vai ser comprado ou consumido, como tambem 0, " " ,:;'"
consumidor pode ser qualquer urn, 0 produto pode ate ja ter sido encomen-' '
dado meses ou anos antes de ser produzido, para ser consumido ou vendi-,
do nurn tempo futuro qualquer, em urn lugar qualquer do mundo. Digamos
que 0 produtor, 0 consurnidor, 0 produto, a modalidade da produ~ao, 0 '
tempo e 0 espa~o se tornaram materialmente abstratos.
Mas esta caracteristica do trabalho abstrato de por de lado, de pres- .. ;
cindir, tern, COlllO seu aspecto complementar, as avoes e relavoes de ': ',., ,"
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especificar e de excluir. 0 trabalho abstrato e historicamente muito mais
eficiente em especificar meios carla vez mais determinados de produzir~
excluindo todos os outros, tradicionais ou possiveis. 0 trabalho abstrato
especifica carecimentos, cria carecimentos novos e exclui outros. 0 trabalho abstrato especifica aptidOes determinadas de produ~ao e de consumo, enquanto, ao menos no momento~ exclui outras. Especificar prescindindo e a logica e for9a inerente ao trabalho abstrato, sua determina9aO fundamental.-E esta sua logica imanente, que 0 impele a especificar meios cada vez mais elaborados e abstratos de produ~o~ de tal

e

modo que exclui 0 homem do trabalho imediato. 0 trabalho se tomou
mediado pela especifica~o de meios mecamcos, eletronicos e foto-eletronicos. Em vez de se materializar nos meios imediatos, como na mao e
nos sentidos imediatos do homem, ou nos meios imediatos da natureza
dada, 0 trabalho abstrato se materializa nos meios que ele mesmo foi
criando, prescindindo do homem como animal de carga.
No passado, 0 trabalho humano abstrato especificou os meios mais
pr6ximos da natureza dada: os animais~ os escravos, os servos. Na epoca moderna~ excluiu, eliminou 0 trabalhador individual e criou 0 trabalbador coletivo, essencialmente cooperativo~ e, no segundo momento, pela
media9ao deste trabalhador coletivo~ assalariado, esti especificando cada
vez mais os meios puramente mecanicos, eletronicos, sub-atomicos e
foto-eletronicos e ja substitui 0 trabalho assalariado por estes novos meios. 0 trabalho abstrato se materializa nas maqu~ e exclui a mao do
home~ como tambem~ em parte, 0 cerebro do homem na produ9ao.
o homem como fator de produ9ao imediata vai sendo eliminado~
excluido. Assim, como 0 trabalho escravo foi banido como crime~ e assim como 0 trabalho servil foi eliminado como inadequado e como crime~
nao tardara 0 dia em que 0 trabalbo assalariado sera banido como crime.
Hoje~ a luta pelo emprego ja se afigura cada vez mais claramente como
a luta pela manuten~ao da escravidao entre os humanitirios do passado,
dada a imensa desgra~a dos ex-escravos ficarem sem trabalho e nao
terem para onde ir, ou como a luta pela manuten~ao das corpora90es
artesanais, dada a imensa desgra~a dos artesaos ficarem sem trabalho e
113.0 terem para onde ir. Luta pela diminui~ao das chibatadas, em vez da
luta pelo novo e pela adequa~ao etica, moral e politica ao novo. Os eternos "humanitarios" nao podem e nao conseguem entender isto. Alias, a
miseria e 0 velho e 0 seu grande negocio.
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Os etemos amigos cia miserabilidade, os charlataes cia miserabilidade
dirao que milh5es de seres humanos serao sacrificados, pois ficarao sem
emprego, como tambem ja lamentaram 0 fim cia escravidao, quando
milhares de escravos ficariam sem patrao, como tambem lamentaram 0
fim da servidao e 0 fun das velhas corpora~5es da ldade Media, pois que
os servos e os artesaos nao teriam para onde ir e como ganhar sua
subsistencia.. Esses pseudo-sociologos, esses messias, esses padres e
madres salvadores do mundo, que so veem 0 imediato, ao nivel de seu
senso comum, esses lideres educacionais, sindicais e politicos imediatistas
nao sao capazes de ver urn palma it frente de seu nariz, sao cegos a
querer guiar os outros, impondo autoritariamente estrategias de a90es
que, porventura, foram adequadas em outros momentos hist6ricos, mas
que atualmente estao inteiramente ultrapassadas e inadequadas pelo
desenvolvimento imanente e hist6rico do trabalho abstrato, realizado nas
tecnologias automatizadas e quasi-auto-referentes.
Ii 0 grande Hegel, urn grande classico, indica com toda a Clareza, e
sem nenhuma lamenta~ao, por onde, por que meios e para onde a 16gica
do trabalho levara os homens:
que ha de universal e de objetivo no trabalho, Iiga-se a
abstragao que e produzida pela especificidade dos meios e
das carencias e de que resulta tambem a especificayao da
produyao e a divislJo dos t(aba/hos. Pe/a divisao, 0 trabalho
do indivlduo torna-se mais simples, aumentanto sua aptidao
para 0 trabalho abstrato bern como a quantidadeda sua produ~lJo. Esta abstra~lJo das aptid{jes e dos rneios camp/eta, ao
mesmo tempo, a dependencia mutua dos homens para a satisfa~ao das outras carencias, assim se estabe/ecendo uma necessidade total. Em suma, a abstra~lJo da produ~lJo leva a
mecanizar cada vez mais 0 traba/ho e, por tim, epassive/ que
o homem seja exc/uido e a maquina 0 substitua". 2
".. 0

Resumindo, diremos que 0 universal concreto singular euma realidade, mais real que a diversidade dos elementos que ela determina e

unifica. Sem ela, essa unidade simplesmente deixa de existir para cair na
pura fragmenta~ao da natureza, da pura exterioridade do espa~o e do
tempo. Digatnos, ainda, que 0 universal concreto e urn genero tao con-
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creto e singular como 0 cerebro de cada urn: principio de todas as opera~5es intelectuais, representacionais, imagimirias e inclusive de todas as
pniticas resultantes de tais a~oes ou conjuntos de a~oes~ como seja, por
exemplo, urn teorema~ uma teoria social, ou da fisica. E urn principio de
unidade na diversidade: sendo uno, ele poe a diversidade, sem perder a
unidade. Ou ainda, como a vida, que e 0 principio da unidade de todos os
membros do corpo e de suas a~5es.
o trabalho humano abstrato e urna expressao viva da
exterioriza~aodo homem, ou de sua posi~ao efetiva no mundo, enquanto elc mesmo, 0 homem~ e urn universal concreto capaz de, por
sua vez, por universais concretos: a ciencia, a arte, 0 capital, 0 Estado,
a universidade, etc. Assim tambem 0 trabalho humano abstrato como
unidade de todos os trabalhos e constru~ao sua. 0 trabalho humane
abstrato nao e urn dado da natureza, mas uma obra do homem. Por sua
vez, uma vez posta historicamente no mundo, ele imita a unidade do
homem como principio de a~ao universal: ele age como principio ou
coordenador de a~5es, pondo e determinando todas as formas historicas de trabalho, ao mesmo tempo que unifica todos os trabalhos qualitativos postos por ele. Ele imita a vida, e tal como a vida, que e a
unidade que faz dos diversos 6rgaos por ela postos urn organismo humano, urn corpO, 0 trabalho abstrato faz de todos os trabalhos urn so
trabalho, uma sociedade humana. Nao sao os membros que determinam ou poem 0 corpo~ mas a unidade, 0 universal concreto.
Epor isto que Marx, ao tratar do trabalho abstrato, diz muito acertadamente que ele determina e engloba todos os trabalhos particulares:
·'toda a for~a de trabalho da sociedade... vale aqui, por for~a de trabaIho unica, embora se constitua de inumeras for~as de trabalho individuais"3. Marx ainda 0 denonlina substancia social, e em Hegel vernas
que substancia ~ignifica unidade do conteudo e da ou das inunleras
fonnas que possa"tamar. Unidade do conteudo e da forma, ele somente existe e tern efetividade nas fonnas concretas de trabalho. Ele nao
e urn plasma fantasmagorico pairando sobre os trabalhos imediatos,
assim como a vida nao existe fora dos corpos. Ela s6 existe nos corpos
concretos como couteudo que determina suas formas.
Passemos, apos esta explana~ao do que e 0 trabalho humane abstrato, a estudar 0 desenvolvimento de suas configura~5es hist6ricas, especialmente a partir do desenvolvimento do capitalismo.
\
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o desenvolvimento do trabalho abstrato no capitalismo
o desenvolvimento do capitalismo pode ser dividido em tres fases. A
primeira fase do desenvolvimento do capitalismo corresponde a urn trahalho muito colado ao hornern, urn trabalho rnuito subjetivo e artesanal, que
dependia inteiramente cia mao do trabalhador. 0 que hi de novo e apenas
a forma de relayoes que os hornens estabeleceram entre si. A forma
capital subsume 0 trabalho tal qual era ate entao. A segunda fase
corresponde ao da sllbsunyao real do trabalho a forma capital, quando 0
capital domina efetivamente 0 trabalho, materializando-o na grande industria, na maquina- ferramenta. A terceira fase, correspondente a sell
desenvolvimento no presente, cujo inicio se poderia determinar, mais ou
menos, entre as decadas de 60 e 70, identifica-se com a subsunyao
formal ( pela fonna de re1ayoes sociais) do trabalho intelectual posto na
materia, ou seja do trabalho intelectual materializado na tecnologia.
Na prinleira fase, a relayao entre forma e conteudo nao e adequada: a forma se refere as relayoes entre os homens, marcada por
contratos entre 0 detentor do capital e 0 produtor, enquanto a materia se
refere as relayoes dos hornens com 0 mundo. Pois bern, a forma capital
se introduz nunla relayao artesanal de trabalho ja existente. Mas a rela9ao do homem com 0 mundo ainda e muito pouco objetivada, muito dependente da natureza. A ayao do homem depende de suas maos, de sua
subjetividade, 0 que significa que 0 trabalho efetivamente esta colada a
elc e que nao se objetivou, nao se abstraiu dele em termos materiais.
Ora, a forma capital exige uma universalidade de relayoes objetivas
muitissimo mais ampla, independente das relayoes imediatas da tribo, da
falnilia, das relayoes personalistas entre senhor e escravo, e assim por
diante. Sendo universal e nao dependente de relayoes subjetivas, descolando-se, nas interayoes sociais mais ilnediatas, da subjetividade imediata dada, natural, a forma exige congruencia consigo nas relayoes materiais com 0 mundo naturaL adequando-as a si, e nao a congruencia de si
ao mundo dado. Esta adequayao foi sendo lapidada durante a segunda
fase de desenvolvimento do capital, passando a negar a sociedade do
trabalho, tipica da primeira fase.
na segunda fase de desenvolvimento do capital, Marx ve uma
perfeita adeqllayaO entre a forma capital e conteudo material da materia mesmo. Destas duas fases pode-se dizer que a forma capitalista de
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rela~Oes

sociais inaugura a sociedade do trabalho plenamente so na primeira forma de seu desenvolvimento, na manufatura; mas que, ja na
segunda fase, passa a negar 0 trabalho, objetivando-o no sistema de
maquinarias. Daqui em diante 0 trabalho humano diretoou imediato nao
mais domina 0 processo de trabalho. A sociedade do trabalho ja e negada. Note-se que estamos falando cIa logica do trabalho abstrato enquanto se manifesta na produ~ao fabril. As atividades manuais e artesanais
de grande numero restante da popula~o indicam apenas que 0 processo
esta a caminho e nao se consumou ainda. Vejamos como Marx analisa 0
processo nesta fase:
Nos Grundrisse,4 onde expressa com maior desenvoltura os pormenores deste desenvolvimento, ve "a atividade do operario reduzida a
uma mera abstra~ao cia atividade, ...determinada e regulada em tooos
os aspectos pelo movimento da maquinaria, e nao inversamente". E logo
mais adiante diz:
apropriaylJo.do trabalho vivo atraves do trabalho objetivadoda fO/"9a ou atividade valorizadora atraves do valor que e para si
mesmo - , implfcita no conceito do capital, esta, na produylJo
fundada na maquinaria, posta como caraterdo processo de pro-dUylJo mesmo tambem desde 0 ponto de vista de seus elementos e de seus movimentos materiais. 0 processo de produ,ao
deixou de serprocesso de trabalho no sentido de sercontrolado pelo trabalho como unidade dominante'~ (Grifos do Autor).
.~

o que vemos aqui e que 0 capital se identifica com a materia, passando esta a agir como capital ou valor que se valoriza a si mesmo,
especiahnente quando 0 meio de trabalho assume a forma de maquinaria
automatizada.
o capital subsume de tal modo 0 meio ou instrumento de trabalho,
que este "passa a aparecer nao so como meio de trabalho segundo seu
aspecto material, mas como modo especial de existencia"5 do proprio
capital. E por isso que a maquinaria e chamada de capital fixo. Por
isso, diz Marx: .
"Na maquina, e mais ainda na maquinaria enquanto sistema
automatico, meio de trabalho esta transformado - conforme
seu valor de usa, quer dizer, sua existencia materia/- em uma
existencia adequada ao capital fixo e ao capital em geral, e a
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forma sob a qua/o meio de traba/ho, enquanto meio imediato
de traba/ho, se inc/ui no processo de produ9aO do capital, e
superada sob uma forma posta pelo capital e a ele cOffespondente'~ Daf que a maquina em nenhum aspecto aparece como
meio de trabalho do traba/hador individual. Sua diferen9a especifica de modo a/gum e, como no caso do meio de traba/ho, a
de transmitir ao objeto a atividade do operario, mas, pelo contrario, esta atividade esta posta de tal maneira que nao faz
mais do que transmitir a materia prima 0 traba/ho du a9ao da
maquina, que ele vigia e preserva de avarias".6
li

Ha~ portanto~

nesta fase uma subsun9ao real cIa materia sob a
forma capital, transfonnando-a emforma material capital: movimento
de auto-produ9aO de valor. Nesta forma e neste momento~ a maquinaria, ou sistema de maquinas atua como capital no proprio processo
real de produ9ao~ nao pela apropria9ao social ou juridica sobre 0
trabalho vivo.
'
tiNa maquinaria 0 trabalho objetivado se enfrenta materialmente (portanto, nao socialmente - nota do Autor) com 0 trabalho
vivo como poder que 0 domina e como subsun9aO ativa do
segundo pe/o primeiro, nao pela apropriagao do traba/ho vivo,
mas no pr6prio processo real de produ9aO", 7

ou seja, no proprio processo de produfao a maquinaria age materia/mente como capitalista e determina inteiramente a atividade
valorizadora.
Ao mesmo tempo~ e a maquina que trabalha~ que produz, pois a
materia prima recebe por inteiro "0 trabalho ou a9ao da maquina" e nao
mais do trabalhador. Mas onde foi parar 0 trabalhador, especialmente 0
trabalhador coletivo da manufatura? 0 trabalhador coletivo da manufatura se dissolveu e agora aparece como maquinaria ou sistema de maquinaria "viva (ativa)".8
o trabalhador coletivo vivo foi transmutado na maquina-ferramentaautomatica e rigorosamente substituido por ela. A rigor nao se tern nela 0
processo de trabalho. E para onde foi deslocado 0 "trabalhador vivo"?
Nesta segunda fuse, deixou de ser trabalhador para ser mero guardiao
da mdquina, que agora e sujeito do processo. A expressao guardia~\da
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.

, , ", ,Tnilquina deve-se entender no sentido de que ele eda maquina e nao, que
".

, , 'a maquina edele, Agora eela que pOe 0 "trabalhador" como aquele que
'segue, sellS movimentos como membro consciente deja mesma. 9 Como

.tal, elee urn apendice da m3quina que tern suas a~5es "reguladas e deter'" ".minad¥ em todos os sellS aspectos pela maquinaria e 000 ao contcirio"...
'. ., "0 valor objetivado na maquinaria se apresenta alem disto como pres, ," ,suposto, frente ao qual a for~ valorizadora da capacidade Jaboral indivi. ,: :duaLdesaparece como algo infinitamente pequeno".10 Na verdade, "0
" trabalhador se apresenta como superfluo na medida em que sua a~o nao
":, , ~ esmcondicionada pela necessidade do capital". II
" ' ~stas considera90es . de Marx, que nos vinculamos diretamente
',' realiZia~ao, e materializa{(ao do trabalho abstrato revelam a sociedade dita do trabalho sem trabal/,o ja presente na segunda fase de desertvolyimento e de transforma90es do capital.
E, interessante observar que s6 agora comec;amos a tomar a
,"serio esta imensa metanlorfose do trabalho e do trabalhador, que julga,:" r,"illOS ser a grande novidade das ultimas decadas. Por que razao a
',.::~orUja de ,Minerva teri~ dormido urn seculo inteiro? Talvez porque a
,',. maioria dos homens em suas ~utas imediatas se concentrava a exami. '.: ·nar fcbrc e nao a fonte estrlltural de1a. A forma capital continuava a
,"
~trelar os homens ao assalariamento, s6 que, agora, na qualidade de
guardiao da maquina. Os homens, especialmente os operarios e seus
," ',pefensores, se identificaram como trabalhadores, cOplO produtores. Mas
. ; "tAmbem oscapitalistas, que orgulhosamente se identificam como as
~lassesprodutoras. Hoje, os inte1ectuais se identificam como trabalha"dqres, iguais aos das fabricas, s6 que em outra area, os pequenos
'. ,.•' pTodutores lndependentes associados as grandes industrias e as agro,,"'jn'dustriassao identificados aos trab~llhadores, os que atuam no mercado dito informal (alias, muito mal definido) sao identificados aos trabalhadores, e especialmente os profissionais liberais, professores e fun,ciemarios publicos, todos se dizem trabalhadores. Quanta fraternidade!
'Quanta irmana~ao! Que classe imensa de "revolucionarios" em potencial. Quanta esperan~a va e quanta va-guarda!
Entretanto, a coruja de Minerva viu a transformac;ao: Marx mos'~rou,clararoente que 0 trabalhador vivo passou a ser apenas guardiao da
,,' ,maquinae que 0 processo de produ~ao deixou de ser processo de traba" Iho.A atividade do homem se apresenta apenas como "6rgao conscien-

a

a
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te"12 do sistema de maquinas, disperso sob a forma de diversos individuos vivos presentes em muitos pontos do sistema mecamco, subsumida no
processo total da propria maquinaria~ os individuos vivos aparecem apenas como membros, cuja unidade nao esta neles, mas naquele organismo poderoso, ante 0 qual sua atividade indivi4ual e insignificante. Quem
produz e a maquina.
- "Mas, dirao, 0 capitalista colocou as maquinas para se livrar do
trabalhador e para exploni-Io ainda mais". Esta e uma obje~ao corrente
nas analises de muitos movimentos sociais e sindicais. E muitos outros
dirao, seguindo a superficialidade dos sociologos e filosofos de plantao:
"Foi precisamente com 0 aparecimento da maquinaria que 0 capitalismo
come90u a produzir trabalhadores excedentes, 0 desemprego e as conseqiientes crises que prenunciam seu fim proximo".
Tal nao foi nunca a analise de Marx e tambem aqui ele subverte 0
senso comum, academico e vulgar. Essa e uma maneira funcionalista de
ver estas rela90es. Segundo ele, 0 desenvolvimento do meio de trabalho
como maquinaria nao e fortuito para 0 capital~ segundo ele, nao se trata
de mera casualidade historica, mas de urn desenvolvimento necessario e
essencial, pelo qual ele serve de instrumento l3 de transmuta9ao ou "metamorfose historica"14 do meio de trabalho tradicional em adequado
para 0 capital.
"A acumulaglio do saber social e da destreza, das (orgas produtivas gerais do cerebra social, e absorvida assim, com respeito ao trabalho, pelo capital e se apresenta por al como propriedade do capital, e mais precisamente do capital fixe, na
medida em que este ingressa como vereJadeiro meio de produgao no processo produtivo. A maquinarta, portanto, se apresenta como a forma mais adequada do capital fixe e 0 capital fixo enquanto se considera 0 capital em sua re/agl10 consigo mesmo - como a forma mais adequada do capital em geral 15 •

Portanto, a maquinaria nao surge em fun9aO de crise, como e entendida na literatura facil dos epigonos funcionalistas, mas de uma logica que supera ate mesmo 0 onipotente capital, visto que ele instrumental apenas em seu desenvolvirnento historico. Ela nao se constitui
numa inerencia, num juizo inerente ao capital, - capital e maquinaria -

e
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ou ainda, a maquinaria nao provem da 16gica imanente do capital enquanto sujeito do processo, mas enquanto instrumento ou predicado de
urn processo historico mais abrangente. Trata-se antes, em termos
hegelianos, de urn juizo de passagem, - trabalho humano abstrato passa
pelo capital e capital emaquinaria, - onde 0 capital e 0 teono medio instrumental - do desenvolvimento ou do silogismo do trabalho abstrato.
A fonte, 0 principio ou fundamento deste desenvolvimento, como

vimos,

e0

trabalho humano abstrato.

Em segundo lugar, Marx nao diz que a maquinaria veio para desempregar trabalhadores, porque seu pressuposto. nao e este - nem desempregar, nem liberar, - mas e 0 de como capital criar mais capital.
Ao contnirio, ele observa que
"a maquinaria mesma pressup{je historicamente para seu emprego, bra~os excedentes. 56 onde existe a profusao de for~as
trabalhadoras a maquinaria faz seu aparecimento para substituirtrabalho. 56 na imagina~ao dos economistas ela acode em
auxllio do operario individual. Nao pode operar a nao ser com
uma massa de operanos, cuja concentrayao frente ao capital
e, como ja vimos, um de seus pressuposfos hisf6ricos. Nao
entra em cena para substituir for~a de trabalho faNante, mas
para reduzir a sua medida necessaria a que ja existe
massivamente. A maquinaria s6 se introduz ali onde a capacidade laboral existe em massa "16.

E poueo mais adiante afinna como tese geral a total superfluidade
e dispensabilidade do trabalhador, como tantas outras vezes ja analisara:
"0 operario se apresenta como superfluo na medida em que sua a9ao
DaO esta condicionada pela neeessidade do capital"17 . E mais. "Para 0
capitaL, 0 trabalhador DaO e condi9ao alguma da produ9ao, mas apenas 0
e 0 trabalho"18 ou seja, a coordena9ao de a90es como tal e que lhe
interessa somente.
Com isto se derruba urn dos pressupostos mais arraigados do movimento operario, das esquerdas em geral, como tambem da classe capitalista - que e 0 pressuposto de que 0 capital se baseia e sempre se
baseani na. sociedade de trabalhadores. Que ele veio para dar trabalho a
todos e que sempre deveria dar trabalho a todos. Que, pelo menos no
passado, - e este passado se identifica com' qualquer epoca que se quei-
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ra, voluntaristicamente, - 0 capital conseguiu dar trabalho a tOOos, pois
que houve falta de trabalhadores durante essas epocas de crises. Na
verdade, desde os tempos da acumula~ao primitiva da Europa, a forma
capital produzia primeiro seus bra~s excedentes, para s6 entao empregalos, reduzindo-os as suas necessidades: criar mais valor.
Braverman afinna numa nota de rodape que 0 maximo de emprego
que 0 capital jamais conseguiu empregar foi em tome de 42% da popula~ao ativa, incluidas as mulheres. Claus Offe afinna aproximadamente
o mesmo, dizendo que nunca 0 capital empregou diretamente acima de
50% da popula~ao economicamente atival9 . Neste sentido, 0 tenno sociedade do trabalho aplicado ate mesmo a segunda fase do capital e
profundamente inadequado. Pois 0 trabalho ja foi subsumido a mciquina
da grande industria, deixando espa~os para atividades fora do circuito
propriamente dito da grande industria, nos servi~os de tOOo tipo, e para
aquilo que hoje denominamos frentes de trabalho: ou seja, desemprego
estrutural ja a partir da epoca de Marx.

A pas-grande industria ou

0

desenvolvimento atual

Mas podemos descobrir no desenvolvimento.capitalista uma terceira fase de desenvolvimento a que estamos assistindo neste final de secu10. Nos textos dos Grundrisse, as modifica~5es analisadas constituem rupturas certa.mente qualitativas, mas as nega~5es MO estao apresentadas explicitamente como constituit1do uma terceira forma do capital. Mas aparecem como nega~5es no interior do sistema.
Se a grande-industria aparece como a neg~ do processo de trabalbo, a pOs-grande industria, caracteristica da terceira forma, e a segunda
nega~ do processo de trabalho, a neg~ da neg~, ou seja, a posi~
mais plena e completa do capital no processo material de produ~.
Ate a grande-industria, a massa do tempo de trabalho, a quantidade de tempo de trabalho e 0 elemento decisivo. "0 pressuposto desta
prodw;ao e e continua sendo a magnitude de trabalho empregado como
o fator decisivo na produ~ao da riqueza" .20
Na terceira fase, esse tempo de trabalho e que deixara de ser a
medida do seu movimento. Por que razao se da esta diferen~a? E que
a produ~ao passa a depender do "estado geral da ciencia e do progresso
da tecnologia, ou da aplica~ao desta ciencia a produ~ao".21
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''Nesta transfonna~ao 0 que aparece como pilar fundamental da
produ~ao e da riqueza nao enem 0 trabalho imediato executado pelo
hornem nem 0 tempo em que este trabalha,mas a apropria~o de sua
propria for~a produtiva geral, sua compreensao da natureza e seu dominio da mesma gra~as a sua existencia como corpo social".22
o que ocorre nesta terceira forma de organiza~ao do capital? Se,
na grande industria, tinhamos urna posi~o do capital enquanto forma de
rela~oes sociais na materia, nos instrumentos de trabalho que passaram

a ser capital fixo, temos agora a subsun~ao de uma segunda modalidade de trabalho ede instrumentos que 0 capital e identifica a si, tal como
identificou a maquinaria com sua existencia. Do que se trata? Trata-se
do trabalho intelectual, do trabalho cientifico ern geral, da ciencia e da
tecnologia enquanto instrumentos de trabalho intelectual. 0 capital
subsume assim todas as for~as produtivas do trabaIho, transrnutando~as
em for~asdo capital: capital fixo.
Cabe lembrar que tanto a maquinaria como a ciencia DaO deixam
de ter seu valor em st, nao deixam de jUnctonar segundo sua logica. em seu valor de uso. Da mesma forma como 0 ouro DaO deixa de
funcionar como metal ouro em seu valor de uso, quando deixa de ser
dinheiro. A identidade com 0 capital e fonnal e social, historica. Portanto, a identidade formal passa a ser uma fonna de existencia de um
momento hist6rico.
Por sua vez,a ciencia em sf necessita imperativamente objetivar
diretamente, enquanto ciencia, na materia. Sem corpo ela nao se reaIiza. Segundo Hegel, ela s6 se faz verdade ou se realiza na pratica, ou
nao e ciencia. Hoje, de acordo com a epistemologia mais modema, a
ciencia e urn conjunto ou sistema funcionante de a~oes (a Divel da inte~
ligencia e da palavra), que s6 se efetua plenamente em sua raiz quando
posto materialmente em a~5es no mundo ambiente, seja em forma de
tecnologias ou de novas fonnas de organiza~oes sociais.
110 desenvolvimento do capital fixo revela ate que ponto 0
conhecimento ou knowledge social geral (grifo meu) se converteu em for~a produtiva imediata, e, portanto, ate que ponto
as condi~oes do pr6prio processo de vida social cafram sob 0
controle do general intelect e sao modeladas conforrne a ele.
Em que grau as forgas produfivas sociais sao produzidas nao
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s6 na forma da ci~ncia (grifo meu), mas como 6rgaos imediatos
da pratica social, do processo vital real''l3 .

Como vemos, a transforma~ao e profundissima. Continuamos, porelTI, sob a egide do capital. 0 pilar fundamental da produ~ao e da riqueza nao e nem 0 trabalho imediato executado pelo homem, nem 0 tempo
em que ele trabalha, '~mas a apropria~ao de sua propria for~a produtiva
geral, sua compreensao da natureza e seu dominio da mesrna gra~as it
sua existencia como corpo social". 24 .
Se 0 trabalho em sua forma imediata deixa de ser a grande fonte
da riqueza, 0 tempo de trabalho deixa, e tern que deixar de ser sua
medida, e, portanto, 0 valor de troca deixa de ser a medida do valor
de uso. E,
"0 roubo de tempo de trabalho alheio, sobre 0 qual se funda

a

riqueza atual, aparece como um base miseravel comparado
com este fundamento, rerem desenvolvido, criado pela propria
grande industria. Logo que 0 trabalho em sua forma imediata
deixa de ser a grande fonte de riqueza, 0 tempo de trabalho
deixa, e tem que deixar, de ser sua medida e portanto 0 valor de
troca deixa de ser a medida do valor de uso. 0 trabalho excedente da massa deixou de ser a condiQao para 0 desenvolvimento da riqueza social, assim como 0 nao-trabalho de uns
poucos deixou de se-/o para 0 desenvolvimento dos poderes
gerais do intelecto humano.
Com isto a produgao fundada no valor de troca fica depenada,
tira-se do processo de produgao a forma de necessidade angustiante e 0 antago~ismo. Desenvolvimento livre das individualidades, e por ai, nlJo reduglJo do tempo de trabalho necessario com 0 fim de pOr sobre-trabalho, mas em geral redugao do
trabalho necessario da sociedade a um minimo, ao qual
corresponde entao a formagao da vida artistica, cientffica, etc.,
dos individuos gragas ao tempo que se tornou livre e aos meios
criados para todOS''l5 .

A grande industria e0 pressuposto, que gera a pas-grande industria, pois pela ciencia 0 dominio do espa~o e, principalmente, do tempo,
enquanto fundamento do capital como valor, e literalmente estourado.
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o valor se torna qualitativo, nao mais medido quantitativamente
pelo tempo de trabalho, pois, segundo Marx, depende do poder dos agentes postos em movimento durante 0 tempo de trabalho, sendo que este
poder nao guarda nenhuma rela~ao com 0 tempo de trabalho imediato
que custa sua produ~ao. Este pOOer dos agentes(sistema de maquinas)
supera 0 tempo de tal modo que ele dena de ser medida
Daqui em diante, a riqueza efetiva da sociedade equivale; nao ao!'
tempo de trabalho ou de sobre-trabalho, mas ao tempo livre disponivel ~~,..
o qual tanto tempo para 0 ocio como tempo para as atividades superi-

e

ores -. "0 tempo livre transformou seu possuidor, naturalmente,
em sujeito que entra tambem entio, enquanto esse outro ;sujeito,
esse novo homem, no processo imediato de produ~io"16 (Grifos
meus). A capacidade geral do homem e tao grande que ele mesmo se
transmuta de capital variavel em capital fixo; isto e, a capacidade criadora de seu. cerebro, de seu pensamento cientifico e tal, que reduz inteiramente 0 espa90 de tempo entre a concep~ao e a execu9ao tecnologica.
Supera-se a separa9ao entre ciencia pura e ciencia aplicada. "A riqueza
real e a for~ produtiva desenvolvida de todos os individuos".27 Por
outro lado, como capital fixo, 0 homem, que ja e sujeito frente anatureza,
produz no interior da logica da forma capital, das rela~Oes sociais do
contrato social, 0 qual sabemos contraditorio. Cora9ao e mente passam
a agir dia e noite pelo e para 0 capital: todo 0 seu tempo de vida e exaurido pelo e para 0 capital, e isto e mais facil de se observar num engenheiro ou num cientista que se dedica por inteiro a seu que-fazer. Todo 0
tempo livre criado passa a ser tempo de trabalho, tempo prOOutivo. E por
falar em qualidade total, equipes superligadas vestindo a camisa... Nao
hi nem mais necessidade de bater ponto.
A contradic;ao do capital se torna cada vez mais evidente no amago mesmo da produ9ao, de urn lado ~limina ou reduz 0 tempo de trabalho e de outro lado 0 poe como a (mica medida e fonte de riqueza. Por
urn lado desperta para a vida tOOos os poderes da ciencia e da natureza, bern como os da coopera~ao e intercambio social a nivel global,
para fazer que a criac;ao da riqueza seja relativamente independente
do tempo, isto e, por urn lado come9a a dominar cada vez mais 0 que
define essencialmente a natureza - 0 tempo -, e par outro se submete
a ele como criteria unico de medida da riqueza criada. A riqueza imensa criada nao pode ser medida pelo tempo de sobretratalho au simples/
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mente pelo tempo de trabalho, mas pelo tempo disponivel: tempo livre
= liberdade do tempo. A riqueza se mede pela liberdade do tempo,
pelo tempo livre. Este tempo livre e tempo de 6cio, mas, tambem, e
principalmente, de cria~ao, de trabalho intelectual e artistico bern como
de produ9ao tecnol6gica mais acelerada. E os homens terio de aprender a autodeterminar-se, a decidir por si mesmos, sem serem
mandados por terceiros. Entramos na sociedade da auto-determina~ao, da sociedade das decisoes. E, para existir, a liberdade
necessita ser exercida. A sociedade de massas, do social, do
protegido e hetero-dirigido ja e arcaica. As grandes institui90es
empresariais e estatais de organiza~ao piramidal, hetero-dirigentes de
pessoas, de grupos, de massas, e protetoras dos mesmos, estao fadadas a desaparecer por inadequa9ao e incompetencia.
Eis 0 desafio que nos obriga a refletir, fora dos velhos chavoes do
social protetor das pobres massas, sobre a outra contradi9ao que consiste, de urn lado, na imensa riqueza objetivamente posta e, de outro, na
popula9ao desempregada ou a ser desempregada. Invariavelmente, pensamos no desemprego estrutural como conseqiWncia direta do desenvolvimento tecno16gico e, consequentemente, 0 desenvolvimento
tecno16gico como urn mal - ao menos para 0 pobre -. Para 0 classico
Marx, 0 problema e mais complexo: 0 desemprego estruturallhe deve
ser 16gica e historicamente anterior como condifao, e nao (apenas)
como conseqiiencia.
"Condi9ao para isto e...tanto uma populaflio excedente como
uma produfao excedente" diz ele. Significa que uma parte do tempo
de produ9ao basta para a produ9ao imediata, 0 que implica que a sociedade pode esperar. Significa que uma grande parte da riqueza pode ser
desviada tanto do desfrute imediato, como da produ~ao destinada para 0
desfrute imediato, a fun de emprega-Io num trabalho nao diretamente
produtivo. Querer que se gaste tudo na produ9ao de mais alimenta9ao e
roupas para os desamparados, como querem certos movimentos sociais
salvadores do mundo, significa simplesmente 0 atraso e allJ.is~ria absoluta para todos em POllCO tempo, pois as atuais formas destruira~~r6
prio sistema produtivo. Segundo Marx, isto
"Significa que 0 resultado do tempo empregado na produ~ao
imediata deve ser, relativamente, demasiado gande...para poder
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ser empregado na produC;ao de capital fixo. Quanto menos resultados imediatos produza 0 capital fixo, quanta menos intervenha
no processo imediato de produC;ao, tanto maiores deverao ser
essa populagao excedente, e essa produC;ao exced.ente re/ativas; ou seja, mais para construir estradas de feffo, canais, canleiros de grandes obras, telegrafos, etc., que para a maquinaria
que parficipa diretamente no processo imediato de produC;ao'~ .

o que significa isto nos dias de hoje?

Significa que urn numero
cada vez maior de pessoas deixarao de trabalhar sob 0 manto de grandes instituivoes burocraticas, estatais ou privadas, de imensos empreendimentos industriais. Sem dar exemplos, que ja sao muitos, essas
grandes institui~oes se fragmentam em milhares de pequenas empresas, ligadas em redes de produvao ou de servivos ou ambas. Os homens sao extrusados, empurrados para fora das grandes instituivOes,
para se tornarem cada vez mais autodeterminados. 0 desenvolvimento das for~as produtivas materiais postas e determinadas pela ciencia
e tecnologia (como capital fixo, lembre-se) promove nao s6 mais ciencia e tecnologia, mas a exigencia do proprio homem a atuar como sujeito tambem na construvao de novas fonnas de organiza~ao da produ~ao, em que ele e os n6dulos de individuos mais diretamente ligados
a ele, tomem decis5es autonomamente. Os nodulos nao serao pequenos grupos separados pelo espa~o e pelo tempo como em eras passadas. Vinculam-se a redes que podem ser pequenas ou podem envolver todo 0 universo.
Urn nUmero tendencialmente maior de pessoas passa a se ocupar
em redes de toda a forma de servi~os: de comunica~ao, de educa~ao,
de saude, de lazer, de turismo, redes de pequenas empresas ou butiques,
de pesquisa de ponta, de quimica fina, de quimica, empresas de pesquisas fannacologicas, de sementes, de alimentos e de agroindustria. Muitas delas nao tern produtos no mercado. Seu objetivo e a inven~ao e 0
desenvolvimento de novos procedimentos de produ~ao alimentar, que
substituirao as formas tradicionais de produvao agricola~ de procedimentos terapeuticos revolucionarios destinados a preven~ao, ao diagnostico
e ao tratamento depatologias humanas, de animais e de plantas. Estes
tipos de atividades sao ao mesmo tempo condi~ao e resultado do desenvolvimento da ciencia e da tecnologia.

Sociedade do trabalho sam trabalho: desemprego estrutural ... • 33
Significa que todos e1es vao se interconectando pela media9ao de
novas formas de organiza9ao, mais leves e horizontais, qui9a locais, e,
ao mesmo tempo, mais universais da multimidia, criando novos grupos,
novas formas de associa9ao e novas formas de govemo, na rea1idade,
de autogovemo, substituindo e eliminando as velhas formas de govemar
e de fazer politica.
Significa, nos dias de hoje, urn grande mercado dito informal, uma
enorme massa de pessoas ocupadas em atividades de produ9ao, de
imensas redes de trabalho produtivo, mas redes horizontais, nao
massificadas ao estilo do seculo dezenove. Essas massas de pessoas a
que nem 0 IBGE presta a devida aten9ao, lan9ando-os na vala comum
dos desocupados, esmo, na verdade, ligadas ao mercado mundial, gerando novas formas de pro~~~ao e distribui9ao de bens e servi90s. De urn
PIB de 700 bilh5es de d6lares em 1992, movimentaram 344 bilhoes. Sao
marginais, ou sujeitos produtores de novas formas de atu~ao?
Significa a obsolescencia eo atraso de reformas agrarias, que impoenl aos homens e mulheres 0 trabalho da mao, tradicional, ecologicamente destrutivo e incapaz de resolver 0 problema da alimenta9ao que
esta sendo desenvolvido pe1a tecnologia e 0 sera pela via da modema
engenharia genetica.
Estas redes - muito mais democraticas por sua propria forma de
organiza9ao - estouram as formas hierarquicas de organiza9ao e controle, tanto nas estruturas pesadas das grandes empresas, como nas
estruturas monumentais do govemo. E passarao a constituir redes de
autogoverno eficiente e efetivo a partir das pr6prias redes
institucionalizadas nos diferentes campos de atua9ao: produ9aO e servi90S de todas as formas.
Em toda parte que se va pelo pais afora e adentro, encontraremos
a sociedade organizada em pequenas ou relativamente grandes associa90es , de reivindica9ao, de produ9ao, de ajuda mutua. Formas de organiza9ao autonomas prontas para atuar .
Evidentemente que a fase de transi~o por que passamos implica
em grandes massas desempregadas, vagando em busca das velhas forlnas de emprego. Mas este esta condenado a extin9ao.
Estamos longe cia postura claqueles profetas do desespero e da desgraca, a semelhan9a de Robert Kurz. Para Kurz, 0 palco da hist6ria se
fechou e 0 que ele ve e apenas a escuridade total da morte, 0 destino de
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Terceiro Mundo para todos, inclusive para 0 Primeiro Mundo, para cairem
nas sombras ominosas de quintos mundos, sempre quintos do inferno. Fazer drama e oficio de muito sociologo de plantao. E vende muito bem.
Ao contrario, a analise mais ampla do trabalho~ especialmente do
trabalho humano abstrato, alimenta enonnes esperan9as, ao mesmo tempo
que ve a trava9ao inteira do edificio da sociedade do nao-trabalho que os
homens e as mulheres estao construindo com rapidez assombrosa, mediante a ciencia.
Pela ciencia, 0 homem se torna sujeito frente J. materia. Domina a
natureza e a poe a seu servi90. Domina 0 que ha de mais "essencial" na
natureza: 0 tempo. Domina 0 tempo de trabalho e 0 interverte em tempo
disponivel, em tempo de nao-trabalho, que tanto pode ser tempo para 0
6cio, como para atividades superiores. A forma capital (de rela90es
sociais) perde aquela adequa9ao ou congruencia entre materia e forma,
tipica da grande industria mecanica do seculo passado. Cabe-Ihe apenas
urn dominio fonnal sobre este processo de produ9ao. Temos,agora, a
subsun9ao formal do processo de produ9ao baseado na ciencia. Pela
ciencia a materia e solidaria dos homens, pondo-os em condi90es efetivas de superar, mais dia menos dia, a forma de rela90es atual.
Cabe-nos modificar agora a forma de rela90es sociais mediante
novas formas de contrato social e novas formas de organiza~ao social.
As grandes estruturas burocraticas de produ9ao e distribui9ao de bens,
de comunica9ao e de governo serao substituidas por novas formas horizontais, em rede. As grandes estruturas de representa9ao nao sao adequadas ao movimento da materialidade da informatica, da multimidia,
que tornam transparentes imediatamente as infonna90es. Nao necessitamos de pessoas em cena com os conhecimentos e as informa90es
para fazerem avalia90es e decisoes por nos. Detemos as mesmas informa90es e conhecimentos e tambem estamos atuando no palco. Ligadas
em redes de produ9ao, de distribui9ao, de cria9ao de ciencia, de cria90es
artisticas, as pessoas aumentam 0 controle sobre suas vidas e estao em
condi90es de decidir diretamente.
Esta fonna de organiza9ao ja vern funcionando na ciencia, que ha
muitos anos se tornou urn campo autonomo e auto-regulado de produ9ao
de sistemas coerentes de proposi90es mediante argumenta~ao. Nota-se
esta autonomiza9ao e auto-regula~ao em todaa parte, na produ9ao artistica, na imprensa, nas associa90es de todo tipo e, especialmente, nos
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movimentos femininos, nos movimentos sociais. Paradoxalmente, ela
esta muito presente no mundo dito do mercado informal, tao desprezado
pe10s economistas e pe10s classificadores dos Censos. 29
o poder ja nao esta mais onde costumava estar: nas cupulas das
grandes organiza~oes que se tornaram obsoletas e pararam de funcionar. 0 poder esta passando das hierarquias para as redes, fluindo em
todas as J.ire~oe~. Os grandes estados-na~oes estao perdendo importancia, enquanto initmeros de1es esmo sendo criados. Cada etnia, carla grupo social se sente em condi~oes de se dizer e se autogovemar para
entrar na economia global. Enquanto isto, as tentativas de cria~ao de
super-na'toes malograram.
Portanto, esses mesmos desenvolvimentos - que hoje vivemos com
tantas angustias e incertezas, dado que 0 desemprego, a miseria, a viol{~ncia, a fome aparecem a niveis cada vez mais intoleraveis - trazem em
seu interior, nao as desgra~as finais de uma humanidade a beira do abismo e do terror puro, mas conjuntos coerentes de a¢es onde a materia
e solidaria dos homens, onde as rela~Oes que os homens tem com 0
mundo atraves da ciencia poem novas condi~oes de liberdade efetiva.
o dinamismo do trabalho humano abstrato, presente no interior
de cada a~ao "produtiva" dos homens e das mulheres de hoje, fara
crescer a ciencia e a tecnologia em ritmos cada vez mais acelerados;
por sua vez, esse crescimento se acelera ainda mais pela pressao dos
carecimentos cada vez mais elevados da maioria das pessoas. Ao satisfazer tais carecimentos, estarao em condi~oes objetivas e de poder tomar decisoes e de se realizarem como sujeitos auto-determinados. Na
verdade, 0 limiar da sociedade de homens auto-determinados e das decisoes livres ja foi transposto. Ha que leva-la a consuma~ao.

Notas
1.

Kurz, Robert. 0 Colapso da Moderniza~ao: da derrocada do
socialismo de caserna a crise da economia mundial. Rio de Janeiro,
paz e Terra, 1992, p. 240.

2.

Hegel, W. G.P. Principios da Filosofia do Direito. Lisboa, Guimaraes Editores, 1990. Par. 198, p.l88.

3.

Marx, K. 0 Capital, L.l, V.l, Sao Paulo, DIFEL 1982, p. 45.

36 • Norberto Jacob Etges
4.

Marx, K Elementos Fundamentales para la Critica de la Economia Politica (Borrador) 1857-1858. Buenos Ayres, Siglo
Veintiuno, (4a. Ed.) 1973, v. I, p. 584-585. Em Alemao: Grundrisse
der Kritik der polytischen Okonomie (Rohentwurf) 1857-1858.
Editado pela primeira vez em 1953.

5.

~arx,

6.

Marx, K.lbidem, p.584.

7.

Marx, K. Ibidem, p.585.

8.

Marx, K. Ibidem, p.585.

9.

Marx, K.lbidem, p.584.

K Ibidem, p.584.

10. Marx, K. Ibidem, p. 586. Grifos do autor.
11. Marx, K. Ibidem, p.586.
12. Marx, K. Ibidem, p.585.
13. Marx, K. Ibidem,p 595
14. Marx, K Ibidem, p.585
15. Marx, K. Ibidem, p.585.
16. Marx, K. Ibidem, p.589.
17. Marx, K. Ibidem, p.586
18. Marx, K.Ibidem, p.397.
19. Offe, Claus. Trabalho e Sociedade: problemas estruturais e perspectivas para 0 futuro da sociedade do trabalho. V. I. Rio de
Janeiro, Tempo Brasileiro, 1989, p. 58.
20. Marx, K. Ibidem, p.592.
21.

Marx, K. Ibidem, p.592.

22. Marx, K. Ibidem, p.593.
23. Marx, K. Ibidem, p.594
24. Marx, K. Ibidem, p593.
25. Marx, K. Ibidem, p. 593.

Sociedade do trabalho sem trabalho: desemprego estrutural ... • 37
26. Marx, K.lbidem, p.600.
27. Marx, K. Ibidem, p.596.
28. Marx, K.lbidem, p.595.
29. Enquanto a economia oficial do Brasil faturou urn PIB de 456 biIh6es de d6lares, a economia dita informal produziu nada menos
do que 344 bilh6es em 1992, segundo alguns economistas americanos que decidiram esclarecer esta incognita: total 700 bilhoes de
d6lares.

Referencias bibliograficas
HEGEL, Wilhelm Georg Friederich. Principios da Filosofia do Direito. Lisboa, Guimaraes Editores, 1990.
KURZ, Robert. 0 Colapso da Moderniza~ao: da derrocada do socialismo de caserna acrise da economia mundial. Rio de Janeiro, paz
e Terra, 1992.
MARX, Karl. 0 Capital: Critica da Economia Politica. 7S . ed. Sao
Paulo, DIFEL, 1982
MARX, Karl. Elementos Fundamentales para la Critica de la Economia Politica (Borrador) 1857-1858. 4. ed. Buenos Ayres, Siglo
Veintiuno. 1973.
OFFE, Claus. Trabalho e Sociedade: problenlas estmturais e perspectivas para 0 futuro da sociedade do trabalho. Vol. I. Rio de
Janeiro, 1989.

