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Apresentação

O presente livro vem responder à necessidade de aprofundamento da discussão sobre a “questão social” para além de sua simples
caracterização histórico-social ou, ainda, da análise reiterativa das
medidas interventivas propostas pelo Estado, através das denominadas políticas sociais.
É vasta a literatura que trata da “questão social” sobre as mais variadas abordagens teóricas. Colocam-na, principalmente, como objeto de ação social juntamente com a exigência de políticas sociais mais
eficientes e democráticas, visando, no horizonte, a sua superação por
meio do aperfeiçoamento da ação administrativa do Estado e da humanização do capitalismo. Entendem-na como um problema restrito
apenas à forma de distribuição da riqueza na sociedade contemporânea, desvinculando a causalidade da “questão social” da esfera da
produção da riqueza que abriga o seu fundamento. Assim, aceitam-se
os limites impostos pelo pressuposto liberal que prevê a propriedade
privada dos meios de produção como intocável e insuperável.
Dentre a profusão de estudos, alguns aqui examinados criticamente neste livro, que procuram explicar o mundo contemporâneo
e as formas atuais de expressão dos problemas sociais, muitos partem da suposição de que é viável uma solução que implique: efetuar
uma “retomada do Estado Social perdido”; corrigir as disfunções
da distribuição da riqueza social no capitalismo; redefinir um novo
contrato social que pressuponha um entendimento do capital e do
trabalho, com a mediação ativa do Estado; redistribuir o aumento da
produtividade em favor dos salários; implementar uma nova política
fiscal em favor das rendas baixas que ponha limites ao grande capital
e aos ganhos financeiros.
Estas, entre outras soluções, povoam as análises dominantes so-
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bre a “questão social” e conformam uma hegemonia que prevê a
possibilidade de solucioná-la sem que haja rupturas que superem a
forma de existência social fundada no antagonismo das classes e na
exploração do trabalho.
A investigação realizada neste livro, visando a elucidar o aparato
teórico que fertiliza tais ideias reformadoras do capitalismo, elege
dois renomados autores representativos de um novo reformismo
contratualista, Robert Castel e Pierre Rosanvallon, para fundamentar sua crítica. Uma vez que identifica serem eles defensores do papel restaurador do Estado, entendendo-o como um terceiro poder
de mediação entre as classes (como “representação de todos os interesses”), reproduzindo a concepção de Estado, em última instância,
devedora do liberalismo. A despeito da defesa dos interesses sociais
dos trabalhadores feita por ambos os autores analisados, por fim,
seus estudos têm, conforme a análise realizada, por objetivo a manutenção da coesão social ameaçada, afastando toda possibilidade
de ruptura com a ordem dominante.
A abordagem à “questão social” e ao pauperismo proposta neste
livro demonstra, neste sentido, uma coragem intelectual que deve
ser demarcada, pois vai à contramão de autores e de obras que exercem grande influência no debate contemporâneo dentro do Serviço
Social. Procura realizar uma crítica fundamentada na Crítica à Economia Política elaborada por Marx, resgatando os determinantes
específicos da “questão social”, sem descuidar-se das relações e determinações que lhe dão sentido a partir do exame da totalidade das
relações sociais e de produção que caracterizam o atual capitalismo
em crise.
E realiza este esforço teórico sem perder de vista a vinculação
entre teoria e práxis. Busca desvendar nossa complexa realidade social com o objetivo de instrumentalizar a intervenção na realidade
concreta, visando a sua transformação substantiva e a realização
dos objetivos emancipatórios estratégicos dos trabalhadores. E não
reforçar a prevalência da ação remediadora do Estado através de
políticas sociais voltadas ao enfrentamento da “questão social”, as
quais, por último, têm auxiliado na preservação de sua causalidade
ao restringirem-se apenas a seus efeitos sociais imediatos.
Tendo como propósito a investigação ontológica das causas determinantes do pauperismo e da “questão social”, este estudo reivindica a atualidade das descobertas realizadas por Marx durante
sua investigação sobre o sistema do capital, neste caso, a lei geral da
acumulação capitalista.
8
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A linha de continuidade histórica do pauperismo e da riqueza
na era burguesa pode, assim, ser resgatada desde a origem da relação capital-trabalho e da determinação da condição de existência
da classe trabalhadora pela Revolução Industrial. Passa, em seguida, pelo curto espaço de tempo (30 anos – se considerarmos os 3
séculos de capitalismo maduro) dos anos dourados do capitalismo,
que representou o período de crescimento acentuado das taxas de
lucratividade do capital. Até se reencontrar, em condições ainda
mais desastrosas, com a fase do capital em crise estrutural e os
deslocamentos exigidos, com a perda dos instáveis direitos antes
adquiridos no Estado Social do Welfare State, pelo agravamento das
formas de exploração do trabalho, tanto na periferia como no centro do sistema do capital.
Este primeiro passo foi dado – colocar o problema da “questão
social” no terreno histórico-teórico que lhe dá sentido.
Além da recuperação de alguns elementos fundamentais da Crítica à Economia Política de Marx, a autora enriquece sua análise com
a incorporação das ideias de um autor representativo da melhor tradição crítico-ontológica à sociedade capitalista, iniciada por Marx.
István Mészáros realizou um grandioso estudo sobre as condições
contemporâneas das relações sociais e produtivas capitalistas, destacando as contradições atuais do capitalismo em crise estrutural, ao
mesmo tempo que discute os desafios atuais postos para a superação do capital e a emancipação do trabalho.
Este estudo aproveita-se da análise ontológica do Estado feita
por Mészáros e extrai daí elementos que elucidam as repercussões
da crise estrutural sobre a “questão social”, expressa no aumento
da demanda social provocada pelo agravamento das condições de
vida da classe trabalhadora, o que tem reivindicado crescentemente
a intervenção paliativa e ineficaz do Estado.
O que há de original na análise de Mészáros, de enorme pertinência neste debate, é a tese de que não há formas de controle sobre
o Estado e o capital, a ser exercido pelos trabalhadores, que visem
à superação do sistema de exploração dominante e suas sequelas
sociais. Ele traz à tona uma série de questões histórico-teóricas que
acabam por interditar toda acepção afirmativa da democratização
do Estado que suponha a expansão da participação da classe trabalhadora em seu interior e a acumulação de forças com o fim de
realizar seus interesses estratégicos de classe.
Este é um dos primeiros livros que incorpora esta contribuição
teórica inovadora de Mészáros e a articula com a discussão sobre
9
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a “questão social”. O que não deve deixar de ser pontuado, uma
vez que podemos identificar uma relativa esterilidade deste debate
dentro do Serviço Social, provocado pela ofensiva neoliberal sobre
os direitos antes adquiridos e o esgotamento do projeto socialdemocrata do Welfare State.
O resultado alcançado por este livro, em alguns momentos mais
exploratórios que conclusivos, não encerra as possibilidades de análise dos autores selecionados, nem do próprio tema, ao contrário,
aponta para diversas linhas investigativas a serem futuramente consumadas. Ademais, traz para o debate relevantes argumentos e autores, muitas vezes previamente eliminados por, supostamente, não
darem conta das transformações contemporâneas do mundo.
O percurso investigativo realizado sobre os autores analisados
capta, essencialmente, a base teórica da influência que seus argumentos exercem sobre teorias e práticas político-sociais fundamentais nos dias atuais. Por um lado, destaca o fundamento daquelas
ideias mais próximas da vertente reformista, devedora dos socialdemocratas do séc. XIX e do séc. XX. E, por outro, recupera e atualiza
a análise marxiana, através de Mészáros, a qual reivindica uma transformação revolucionária do mundo. O que implica a constituição
de uma nova forma histórica de existência social em que prevaleça
a igualdade plena entre os homens e não se permita a reconstituição
das iniquidades imanentes à exploração do trabalho e à existência do
Estado e do capital.
Este livro tem o mérito de escolher representantes competentes
do debate teórico atual, elegendo duas das mais relevantes correntes
de pensamento que continuam a influenciar nossos tempos confusos.
Maria Cristina Soares Paniago
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Introdução

O presente texto foi realizado como tese de doutorado apresentada à pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal de
Pernambuco, em 2005.
A interpretação da gênese histórica do Serviço Social, em linhas
gerais, repousa na ideia de que existe uma “questão social” no capitalismo que se constitui em base da fundação e da ação profissional.
A “questão social” é vista na produção do Serviço Social relacionada
ao pauperismo e à reação dos trabalhadores às precárias condições
de vida geradas no capitalismo. Essa referência à “questão social”
já se encontra presente no Prefácio da edição portuguesa da obra
“Diagnóstico Social” de Mary Richmond.1 Nela, o prefaciador Fernando da Silva Correia faz uma retrospectiva da História do Serviço
Social, afirmando que foi na “origem da reacção no começo do Séc.
XIX e das experiências feitas desde então até 1899, de onde resultou
o Serviço Social” (idem, p. XV).
Diante das transformações ocorridas nos métodos de trabalho a
partir da revolução industrial e do surgimento do pauperismo que
atingia diretamente os operários e suas famílias, a “questão social” começou a ser objeto de preocupação da filantropia da época. A solução
encontrada implicava zelar pelos aspectos psicológicos e morais das
1

O “Diagnóstico Social” de Mary Richmond, editado pela primeira vez em 1917
pela Fundação Russell Sage, foi a primeira produção sistematizada sobre métodos
e prática do Serviço Social de Casos norte-americano. É uma produção destinada
principalmente às trabalhadoras sociais com o objetivo de “conseguir um certo progresso no sentido de se atingir uma norma profissional” (RICHMOND, 1950, p. 5).
Ao longo do texto, toda vez que as citações em sequência se referirem ao mesmo autor na mesma obra, serão seguidas do número da página entre parênteses.
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classes trabalhadoras em face do caráter materialista do capitalismo.
De modo que “foi a meditação, por muitos espíritos bem formados,
generosos e inquietos, sobre os múltiplos aspectos da miséria e das
suas causas que deu origem ao Serviço Social Moderno” (p. XXI).
Verdès-Leroux, por sua vez, afirma que na França a gênese do
Serviço Social é datada no período entre 1900-1914, tendo como
alvo principal a “classe operária urbana, que passa a ser diferenciada da
massa dos ‘assistíveis’ ” (1986, p. 13). Significa dizer que a prestação
da assistência social destinada aos indigentes, os denominados ‘irrecuperáveis’ que formam um “grupo de improdutivos” e “inofensivos”, ficará sob a responsabilidade da assistência pública e da caridade. Agora, a classe operária surge como uma ameaça, não somente
pela sua importância, mas também pelo risco de subversão do qual
é portadora. O “perigo social” que ela representa para a burguesia
está associado tanto ao episódio da Comuna2 como ao processo de
entrada dos socialistas no parlamento, da formação CGT3 etc.
Na verdade, “esse desconhecimento da natureza real do antagonismo (isto é, da relação causal entre a riqueza de uns e a pobreza
de outros) e do caráter dinâmico do conflito (a dialética das relações
de produção)” (p. 14) se fará presente nas formas de intervenção do
Estado ou a ele articuladas. Para intervir nas expressões da “questão
social” naquela conjuntura, cabe ao Serviço Social nascente a tarefa
de “educar a classe operária” pauperizada, como forma de manutenção da paz social e da ordem vigente.
Na percepção de Mouro, nesse período (1917-1930), a importância do Serviço Social como profissão está “essencialmente vinculada
às estratégias conjunturais de resposta às necessidades sociais mais
significativas que fazem parte do imaginário histórico desta época,
enfatizado pela I Grande Guerra Mundial e pela revolução Russa de
1917” (p. 36), qual seja, sua intervenção nas sequelas da “questão
social”.
Já no Brasil, o tema “questão social” aparece nas primeiras iniciativas referentes à formação de uma mão de obra para ação social. Tanto
que no “1º Curso de Formação Social ministrado por Mlle. Adèle de
2

3

Comuna de Paris – Poder revolucionário instalado, em março de 1871, após
o levantamento do cerco da cidade pelas tropas alemãs. Esse poder popular
durou até o fim de maio do mesmo ano. A repressão contra ele desencadeada
pelo governo de Versalhes afogou em sangue o movimento operário da época
(N. da T.) (apud VERDÈS-LEROUX, 1986, p. 14).
Confederação Geral dos Trabalhadores (Apud VERDÈS-LEROUX, 1986, p. 14).
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Loneux4 em São Paulo em 1932”, constava do programa a temática
referente à “questão social” (1987, p. 99). O Centro de Estudos e
Ação Social de São Paulo (CEAS) fundou em 1936 a primeira Escola
de Serviço Social no Brasil. O alvo desse centro era a “questão social
operária”, com ênfase num trabalho de ação social junto às mulheres
(p. 41). Nesse dado momento, a preocupação central para essa organização era entrar em contato direto com o meio operário, compreendendo-o já influenciado e trabalhado pelos elementos subversivos.
Iamamoto e Carvalho associam a gênese do Serviço Social brasileiro ao processo de industrialização instaurado no início do século
XX nos maiores centros urbanos do país, quando as condições de
trabalho e existência do proletariado urbano tornaram-se bastante
precárias. Diante de tais condições, o operariado urbano em movimento começa a se organizar na luta em defesa dos seus interesses.
Para estes autores, em meio à reação do operariado e às pressões
exercidas por ele através dos seus movimentos e organizações, se dá
o surgimento e a atuação do Serviço Social como profissão. Entendem ainda que “a questão social não é senão as expressões do processo
de formação e desenvolvimento da classe operária e seu ingresso no
cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como
classe por parte do empresariado e do Estado” (1985, p. 77). Neste
sentido, as contradições entre capital e trabalho justificam o surgimento do Serviço Social como profissão que atuará nas sequelas
da “questão social” expressa no empobrecimento do operariado
urbano-industrial e suas respectivas lutas.
Outra obra significativa sobre o tema foi produzida por Netto.
Em sua interpretação
está solidamente estabelecida, na bibliografia que de alguma forma estuda o
surgimento do Serviço Social como profissão – vale dizer, como prática institucionalizada, socialmente legitimada e legalmente sancionada –, a sua vinculação com a chamada “questão social” (1992, p. 13).

A apreensão da origem sócio-histórica da profissão, ou seja, (...) “as
conexões genéticas do Serviço Social profissional” não se “esgotam na referência à ‘questão social’ tomada abstratamente; mas com suas peculiaridades
no âmbito da sociedade burguesa fundada na organização monopólica” (Idem,
p. 13-4). Portanto, sem levarmos em consideração essa determinação,
4

Mlle. Adèle de Loneaux era professora de psicologia da Escola de Serviço Social de
Bruxelas e, desde muito tempo, dedicava-se à ação social operária. Ministrou em São
Paulo, em 1932, o 1º “Cours de Formacion Sociale”, no qual a primeira temática
versava sobre “La question sociale. Les necéssités de l’heure presente” (Idem, p. 99).
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tanto se perde a particularidade histórico-social do Serviço Social, (...) quanto
se obscurece o lastro efetivo que o legitima como atividade profissional como
tal – respaldada por sua funcionalidade no espectro da divisão social (e técnica)
do trabalho na sociedade burguesa consolidada e madura (Idem, p. 14).

Netto amplia a reflexão profissional sobre a relação do Serviço
Social com a “questão social”, delimitando o marco de sua gênese no
conjunto das transformações trazidas pela divisão social do trabalho
no capitalismo monopolista e as funções que o Estado adquire nesta
fase. Trata-se de um processo bastante tenso, não somente pelas exigências da ordem monopólica, mas pelos conflitos que ela faz emergir em toda sociedade. É sob essas condições que já se verifica a tendência que Netto observa sobre os traços da intervenção na “questão
social” correspondente ao capitalismo monopolista: “As sequelas
da ‘questão social’ são recortadas como problemáticas particulares
(o desemprego, a fome, a carência habitacional, o acidente de trabalho, a falta de escolas, a incapacidade física etc.) e assim enfrentadas”
(Idem, p. 28), mediante políticas sociais. Em outro momento, Netto
afirma que “sua raison d’être tem sido a ‘questão social’ – sem ela, não
há sentido para esta profissão” (2001, p. 49).
A proposta de formação profissional da ABESS/CEDEPSS 5
para a implantação do Novo Currículo Profissional (1996) defende
a tese de que o significado sóciohistórico e ideopolítico do Serviço Social
está inscrito no conjunto de práticas sociais que são acionadas pelas classes e
mediadas pelo Estado, em face das sequelas da “questão social” (1996, p. 154).

Com base nesse argumento, vê-se que a formação profissional
do Serviço Social toma a “questão social” como sua base de fundação histórico-social e objeto de intervenção, constituindo-se assim
como “elemento central da relação entre a profissão e a realidade
social” (Idem), no sentido de que o assistente social cotidianamente
“confronta-se com as manifestações mais dramáticas dos processos
da questão social no nível dos indivíduos sociais, seja em sua vida
individual ou coletiva” (Idem, p. 154-5).
Basicamente, os autores associam a “questão social” ao processo de industrialização capitalista, seus efeitos sobre as condições de
pauperização do operariado e sua luta política anticapitalista como
ameaça ao sistema instaurado. Há entre elas diferenças na captação
5

ABESS – Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social, hoje denominada
ABEPSS e CEDEPSS – Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e Serviço Social.
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do fenômeno e no aprofundamento de suas bases histórico-sociais
e políticas. Essas diferenças se colocam ainda mais no aspecto referente à postura profissional e à crítica feita pelas tendências marxistas ao conteúdo ideológico de caráter moralizador contido nas
propostas tradicionais conservadoras.
Netto, como um dos representantes da tradição teórico-política
marxista, considera o pauperismo como um fenômeno decorrente
da “primeira onda industrializante”, que começou na Inglaterra no
final do século XVIII. No seu modo de ver, a denominação do pauperismo pela expressão “questão social” está diretamente relacionada aos seus “desdobramentos sociopolíticos”. Diante da situação
de miséria em que os trabalhadores viviam, o seu protesto deu-se
das mais diferentes formas: “da violência luddista à constituição das
trades unions, configurando uma ameaça às instituições sociais existentes” (2001, p. 43). Na percepção dos “observadores da época,
independentemente da sua posição ideopolítica” (Idem), ficou claro
que essa pobreza que surgia no interior da dinâmica capitalista e
seus desdobramentos se tratava de um fenômeno novo, nunca visto
na história, gerando uma inquietação muito grande entre eles.
Desse modo, o problema do pauperismo e suas expressões na realidade social tornaram-se alvo de debates e de interpretações, sob
os mais variados matizes, já no século XIX. O surgimento de amplas
camadas populacionais relegadas à esfera da pobreza na sequencia
do processo de industrialização inquietava pensadores e ativistas políticos, que requisitavam soluções para os problemas daí decorrentes.
Surgem, então, muitos questionamentos em torno de qual a resposta
mais adequada para o seu enfrentamento. As respostas variaram desde
medidas formais a partir da “nova lei dos pobres”6 até ações filantrópicas envolvendo representantes do Estado, da Igreja e da Sociedade.
O pensamento burguês polemiza em torno das medidas mais
adequadas de intervenção nos problemas aí manifestos. No interior
desses debates emerge a questão do próprio caráter da miséria e a
quem competia sua resolução. Na realidade, no centro do debate
em torno da “questão social” estava presente a grande polêmica: se
a responsabilidade da miséria deve ser atribuída aos indivíduos ou à
6

A “nova lei dos pobres” (1834) tinha por objetivo enfrentar os problemas crescentes do atendimento individualizado nas próprias comunidades, diminuindo o
atrativo da assistência para deixar a mão de obra mais livre para o mercado. Com
isso, reduzia a massa de pobreza aparente. ENGELS, Friedrich. A Situação da
Classe Trabalhadora na Inglaterra. Trad. Conceição Jardim e Eduardo Lúcio Nogueira. Portugal, Editorial Presença; Brasil, Martins Fontes, s.d. (Coleção Síntese).
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sociedade, portanto, se ela é de caráter público ou de caráter privado. Uma polêmica gestada pelo pensamento sociopolítico moderno
que, fundado na fragmentação entre indivíduo e sociedade, o havia
consagrado como ideal de cidadão.
Segundo Losurdo, “o tormento da sociedade moderna também
era a angústia de Hegel” (1988, p. 231). Hegel, ao debater com seus
contemporâneos liberais, já expressava sua dúvida quanto à responsabilização do indivíduo pelo problema da pobreza. Para ele, a “miséria configura-se, então, (...) como uma questão social, que não se
explica simplesmente com a suposta indolência ou com outras características do indivíduo que está na miséria” (p. 206). Essa posição
diverge completamente de outros liberais que responsabilizavam os
indivíduos pela condição de pobreza em que viviam. Assim, na percepção de Hegel as formas de enfrentamento da “questão social”
não se limitavam aos favores das ações caritativas, mas se constituíam num direito cuja responsabilidade cabia à sociedade civil.
No âmbito do pensamento liberal, a objetividade da “questão
social” é dissolvida em torno da polêmica entre a responsabilidade
pública de resolvê-la através do Estado ou da sociedade civil e da responsabilidade individual daqueles que sofrem o tormento da miséria.
Essa polêmica continua muito presente na atualidade, principalmente por parte dos representantes do neoliberalismo que defendem a
desresponsabilização do Estado ante as sequelas da “questão social”.
Sem dúvida, a contribuição da abordagem marxista no interior do
Serviço Social sobre a “questão social” tem sido inteiramente relevante
em termos de realçar os aspectos histórico-sociais e político-ideológicos de sua manifestação na sociedade capitalista. Associou o fenômeno do pauperismo ao conflito entre capital e trabalho e a intervenção
sobre ele, ou seja, sobre as expressões da “questão social”, e apontou
para suas raízes no processo de produção e reprodução capitalista.
Entretanto, consideramos necessário analisar um outro aspecto
dessa mesma temática: a essência do pauperismo e de sua relação com
a “questão social”, ou seja, as bases materiais da manifestação da pauperização do trabalhador no interior do processo de produção capitalista. Enfim, é isso que procuramos demonstrar através deste texto.
Respeitamos o curso dos textos selecionados em sua imanência,
conforme produzidos por autores como Karl Marx, István Mészáros,
Robert Castel e Pierre Rosanvallon, fazendo reflexões e contrapontos
entre as distintas interpretações do tema. Nossa expectativa é contribuir para o acúmulo de conhecimento sobre a temática da “questão
social”, tão presente no cotidiano da nossa vida social e profissional.
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Capítulo 1 – Marx e o sistema de causalidades do
pauperismo: a lei geral da acumulação capitalista

Inicialmente, buscaremos refletir a teoria de Marx sobre a “Lei
Geral da Acumulação Capitalista” no capítulo XXIII de “O capital”,
na qual o autor expressa como se realizam o processo de acumulação do capital, as leis que o determinam e suas implicações para a
classe trabalhadora. Na relação que se processa na produção, regida
pelas leis da acumulação, se encontram, a nosso ver, as determinações mais significativas para a pauperização dos trabalhadores e
suas famílias. A pauperização do trabalhador no início do processo
de industrialização (século XIX), na Inglaterra, refletida nas condições de nutrição e moradia era gritante. Assim, as condições de
saúde e habitação da maioria da classe trabalhadora inglesa, que inclui “as camadas mal pagas da classe trabalhadora industrial e os
trabalhadores agrícolas” (1996, p. 283) era tida como causa dos mais
variados tipos de doenças. Acrescente-se a tudo isso a condição de
indigência a que era submetido o “pauperismo oficial ou a parte da
classe trabalhadora que perdeu sua condição de existência, a venda
da força de trabalho, e que vegeta graças à caridade pública” (p. 282)
e obrigada à escravidão das Works houses, morria de fome. O sistema
de causalidades do pauperismo e suas formas de expressão naquele
momento do capitalismo se torna objeto de reflexão e de propostas
de intervenção por parte do Estado e de parcelas da sociedade.
1.1 A composição constante do capital no processo de
acumulação capitalista: a crescente demanda da força de
trabalho
Em “A Lei Geral da Acumulação Capitalista”, Marx define como
objetivo principal demonstrar “a influência que o crescimento do
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capital exerce sobre o destino da classe trabalhadora” (p. 245) a partir dos nexos causais intimamente articulados no interior do modo
de produção capitalista. Põe em destaque elementos de suma importância, quais sejam: “a composição do capital e as modificações
que ela sofre no transcurso do processo de acumulação” (p. 245).
Inicialmente, é preciso compreender como se efetiva a “Demanda
crescente de força de trabalho com a acumulação, com composição
constante do capital” (p. 245).
A composição do capital tem um duplo sentido. Primeiro, na
perspectiva do valor, ou composição-valor, “ela é determinada pela
proporção em que se reparte em capital constante ou valor dos
meios de produção e capital variável ou valor da força de trabalho,
soma global dos salários” (p. 245); segundo, da perspectiva da matéria – composição técnica:
Ela funciona no processo de produção, cada capital se reparte em meios de
produção e força de trabalho viva; essa composição é determinada pela proporção entre, por um lado, a massa dos meios de produção utilizada e, por
outro lado, o montante de trabalho exigido para seu emprego (p. 245).

Há entre elas uma estreita correlação. A composição-valor do
capital é chamada de “composição orgânica do capital”, porque ela
é determinada por sua composição técnica e reflete suas modificações. A composição do capital refere-se sempre a sua composição
orgânica, isto é, a relação entre o valor do capital constante e do
capital variável. Assim, a “composição do capital social de um país”
refere-se à média total das composições médias de todas as atividades específicas da produção, significando, portanto, uma dimensão mais universal dessa relação. A composição do capital refere-se
sempre a sua composição orgânica, isto é, a relação entre o valor do
capital constante e do capital variável. Marx compreende que:
Os numerosos capitais individuais aplicados em determinado ramo da produção têm entre si composição mais ou menos diferenciada. A média de suas
composições individuais dá-nos a composição do capital global desse ramo da
produção. Por fim, a média global das composições médias de todos os ramos
da produção dá-nos a composição do capital social de um país, e apenas dessa
é que, em última instância, há de se falar em seguida (p. 245).

Assim, a “composição do capital social de um país” refere-se
à média total das composições médias de todas as atividades específicas da produção, significando, portanto, uma dimensão mais
universal dessa relação.
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No entender de Marx,
crescimento do capital implica crescimento de sua parcela variável ou convertida em força de trabalho. Uma parcela da mais-valia transformada em capital
adicional precisa ser sempre retransformada em capital variável ou fundo adicional de trabalho. (p. 246).

Significa dizer que no momento de consolidação do capitalismo
industrial, a condição essencial para o crescimento do capital é o
crescimento do capital variável, ou seja, aquela parte do capital que
adquire valor no processo de produção por meio da capitalização da
mais-valia e que servirá para a compra da força de trabalho através
do pagamento dos salários, assegurando assim a sua reprodução. A
partir dessas constatações, diz Marx:
Suponhamos que, além de mantidas constantes as demais circunstâncias, a
composição do capital permaneça inalterada, ou seja, que determinada massa
de meios de produção ou de capital constante requeira sempre a mesma massa
de força de trabalho para ser posta em movimento, então cresce evidentemente a demanda de trabalho e o fundo de subsistência dos trabalhadores proporcionalmente ao capital, e tanto mais rapidamente quanto mais rapidamente
cresce o capital (p. 246).

Isto posto, continua o autor:
Como o capital produz anualmente uma mais-valia, da qual parte é adicionada anualmente ao capital original, como esse incremento mesmo cresce
anualmente com o tamanho crescente do capital já em função e como, finalmente, sob o aguilhão particular do impulso ao enriquecimento, por exemplo
a abertura a novos mercados, de novas esferas dos investimentos de capital
em decorrência das necessidades sociais recém desenvolvidas etc., a escala da
acumulação é subitamente ampliável mediante mera participação modificada
da mais-valia ou do mais-produto em capital e renda, as necessidades da acumulação do capital podem superar o crescimento da força de trabalho ou do
número de trabalhadores, a demanda de trabalhadores pode se tornar maior
que sua oferta e por isso os salários se elevam (p. 246).

No entanto, isso só ocorrerá quando os referidos pressupostos
não sofrerem nenhuma modificação. Assim sendo,
como a cada ano mais trabalhadores são ocupados do que no anterior, mais
cedo ou mais tarde tem de se chegar ao ponto em que as necessidades da
acumulação começam a crescer além da oferta habitual de trabalho, em que,
portanto, começa o aumento salarial (p. 246).

O caráter básico da produção capitalista não é modificado pelas
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condições mais ou menos favoráveis em que os assalariados se mantêm e se reproduzem. A esse respeito, argumenta Marx:
Assim como a reprodução simples reproduz continuamente a própria relação
capital, capitalistas de um lado, assalariados do outro, também a reprodução
em escala ampliada, ou a acumulação reproduz a relação capital em escala
ampliada, mais capitalistas ou capitalistas maiores neste polo, mais assalariados naquele. A reprodução da força de trabalho, que incessantemente precisa
incorporar-se ao capital como meio de valorização, não podendo livrar-se dele
e cuja subordinação ao capital só é velada pela mudança dos capitalistas individuais a que se vende, constitui de fato um momento da própria reprodução
do capital (p. 246).

Resulta daí que a “acumulação do capital é, portanto, multiplicação do proletariado [...]” (p. 246), caracterizando-se desse modo
como uma lei universal. Portanto, “com igual opressão das massas, um país é tanto mais rico, quanto mais proletários ele tiver” (p.
246. Grifos na obra.). Em outras palavras, o próprio mecanismo do
processo de acumulação capitalista, multiplica a “massa dos pobres
laboriosos” (p. 248).
Dadas as condições de acumulação supostas até agora como favoráveis aos trabalhadores, “sua relação de dependência do capital
reveste-se de formas suportáveis ou, como diz Éden, ‘cômodas e
liberais’ ”. Em vez de aumentar sua intensidade com o crescimento
do capital, ela apenas torna-se mais extensiva, ou seja, “a esfera de
exploração e de diminuição do capital apenas se expande com suas
próprias dimensões e o número de seus subordinados” (p. 250).
Portanto, “de seu próprio mais-produto, em expansão e expandindo a parte transformada em capital adicional” (p. 250), retorna para
eles uma parte maior como forma de pagamento, de modo que
possam satisfazer suas necessidades e ampliar o leque de consumo
de vestuário, móveis, alimentação, tratamento, pecúlio etc., além de
conseguirem fazer uma reserva monetária. Mesmo assim, com todas
essas necessidades satisfeitas, não conseguem ultrapassar a condição
de dependência e a exploração do escravo, e muito menos a de trabalhador assalariado. Nessas circunstâncias, o “preço crescente do
trabalho em decorrência da acumulação do capital, significa, de fato,
apenas que o tamanho e o peso da cadeia de ouro, que o próprio
trabalhador forjou para si, permitem reduzir seu aperto” (p. 251).
Diante das controvérsias causadas em torno desse objeto, Marx
afirma que de maneira geral perdeu-se de vista a questão principal,
ou seja, “a differentia specifica da produção capitalista” (p. 251). Nesse
caso, a força de trabalho que é comprada pelo seu serviço ou pro20
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duto não é para satisfazer as necessidades individuais do comprador. Seu objetivo maior é a valorização de seu capital, que consiste
na produção de mercadorias na qual estão contidas partes de valor
isentas de qualquer custo e que são transformadas pela venda de
mercadorias. Portanto:
Produção de mais-valia ou geração de excedente é a lei absoluta desse modo de produção.
Só à medida que mantém os meios de produção como capital, que reproduz
seu próprio valor como capital e que fornece em trabalho não pago uma fonte de capital adicional é que a força de trabalho é vendável. As condições de
sua venda quer sejam mais quer sejam menos favoráveis para o trabalhador,
incluem, portanto, a necessidade de sua contínua revenda e a contínua reprodução ampliada da riqueza como capital. O salário, como se viu, condiciona
sempre, por sua natureza, o fornecimento de determinado quantum de trabalho não pago por parte do trabalhador (p. 251, Grifos nossos).

Ainda a respeito dessa questão, lembremos que, “abstraindo inteiramente a elevação do salário com preço decrescente do trabalho
etc.”, seu aumento expressa tão somente a diminuição da quantidade de trabalho não pago que o trabalhador tem de realizar. Certamente, essa diminuição jamais poderá se tornar uma ameaça ao próprio sistema. Agora, abstraindo conflitos violentos sobre a taxa do
salário, um aumento do preço do trabalho originário da acumulação
de capital presume a seguinte alternativa: “ou o preço do trabalho
continua a se elevar, porque sua elevação não perturba o progresso
da acumulação (p. 251)”; ou, este é o outro lado da alternativa, “a
acumulação afrouxa devido ao preço crescente do trabalho, pois o
aguilhão do lucro embota. A acumulação decresce” (p. 252).
É importante salientar que, com seu decréscimo, some também
sua causa, ou seja, “a desproporção entre capital e força de trabalho
explorável” (p. 22). Dessa maneira,
o próprio mecanismo do processo de produção capitalista elimina, portanto,
os empecilhos que ele temporariamente cria. O preço do trabalho cai novamente para um nível correspondente às necessidades de valorização do capital, quer esse nível esteja abaixo, acima ou igual ao que antes de surgir o
crescimento adicional de salário era considerado como normal (p. 252).

Diante dessas alternativas, observa-se que, no primeiro caso, “é
o aumento do capital que torna insuficiente a força de trabalho explorável”, e não a redução no aumento absoluto ou proporcional da
força de trabalho ou do operariado que torna o capital excessivo. Já
no segundo caso, “é a diminuição de capital que torna excessiva a
força de trabalho explorável ou, antes, seu preço” (p. 252), e não “o
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aumento do crescimento absoluto ou proporcional da força de trabalho ou da população trabalhadora que torna o capital insuficiente”. São esses “movimentos absolutos” presentes na acumulação do
capital que se manifestam como “movimentos relativos na massa da
força de trabalho explorável e, por isso, parecem dever-se ao movimento próprio dessa última” (p. 252). Matematicamente falando,
a grandeza da acumulação é a variável independente; a grandeza do salário,
a dependente, e não o contrário. Assim, na fase de crise do ciclo industrial a
queda geral dos preços das mercadorias se expressa como elevação do valor
relativo do dinheiro e, na fase de prosperidade, a elevação geral dos preços das
mercadorias, com queda do valor relativo do dinheiro (p. 252).

A lei da produção capitalista que está subjacente à suposta “lei
natural da população” resulta no seguinte: “a relação entre capital,
acumulação e taxa de salário não é nada mais que a relação entre o
trabalho não pago, transformado em capital, e o trabalho adicional
necessário à movimentação do capital adicional” (p. 252). Trata-se,
em última instância, de uma relação entre o trabalho não pago da
própria população trabalhadora e não uma relação entre duas grandezas independentes entre si, a grandeza do capital, de um lado e o
tamanho da população trabalhadora, de outro. Portanto:
Se cresce a quantidade de trabalho não pago fornecido pela classe trabalhadora e acumulada pela classe capitalista de modo suficientemente rápido para só
com um acréscimo extraordinário de trabalho pago poder transformar-se em
capital, então o salário sobe e, permanecendo tudo mais constante, o trabalho
não pago diminui proporcionalmente. Mas, assim que essa diminuição atinge
o ponto em que o mais-trabalho, que alimenta o capital, já não é oferecido na
quantidade normal, então, ocorre uma reação: uma parte menor da renda é
capitalizada, a acumulação se desacelera e o movimento ascendente do salário
sofre contragolpe (p. 253).

Desse modo, o aumento do preço do trabalho continua existindo, consequentemente, circunscrito a limites que não permitem de
modo algum atingir os fundamentos do sistema capitalista, mas ao
mesmo tempo proporciona a garantia da sua reprodução em escala
progressiva. Devemos salientar ainda que
a lei da acumulação capitalista, mistificada em lei da Natureza, expressa, portanto, de fato apenas que sua natureza exclui todo decréscimo no grau de
exploração do trabalho ou toda elevação do preço do trabalho que poderia
ameaçar seriamente a reprodução continuada da relação capital e sua reprodução em escala sempre ampliada (p. 253).
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Num modo de produção em que a condição de existência do
trabalhador só adquire sentido se for para atender às necessidades
de valorização de valores reais, ou seja, da riqueza objetiva e não
para suprir as necessidades de desenvolvimento do trabalhador, certamente não era de se esperar que ocorresse de forma diferente.
Deste modo: “assim como na religião o ser humano é dominado
pela obra de sua própria cabeça, assim, na produção capitalista, ele
o é pela obra de sua própria mão” (p. 253).
1.2 A produtividade do trabalho social: o processo de
acumulação e concentração
Postos os fundamentos gerais do sistema capitalista no transcorrer do processo de acumulação, no qual o crescimento adicional de capital se dá com composição técnica do capital constante,
analisemos agora a Produtividade do Trabalho Social. Ao fazê-lo,
Marx realiza uma interlocução com Adam Smith e concorda com
este quando, referindo-se à expansão capitalista, afirma que a causa
da elevação salarial é “unicamente o crescimento contínuo da acumulação e a velocidade desse crescimento” (p. 253), e não o volume
presente na riqueza social, tampouco a grandeza do capital alcançado. Para isso, é preciso analisar alguns elementos do processo de
acumulação que ultrapassam aquele momento anterior, no qual “o
crescimento adicional do capital ocorre com composição técnica
do capital constante. Mas o processo ultrapassa essa fase” (p. 254).
Ou seja, o processo de acumulação não se restringe ao momento da
composição técnica do capital constante. Assim, aos fundamentos
gerais do sistema capitalista no processo da acumulação, acresce que
“o desenvolvimento da produtividade do trabalho social se torna a
mais poderosa alavanca da acumulação” (p. 254).
Quanto ao conceito de produtividade, Marx sustenta que, abstraindo as condições peculiares da natureza, ou seja, o seu próprio
modo de ser, como, por exemplo, a fertilidade da terra etc. e a habilidade dos produtores que trabalham de forma independente e isolada, mas manifestando-se com mais qualidade na massa do produto,
o grau de produtividade social do trabalho se expressa no volume relativo
dos meios de produção que um trabalhador, durante um tempo dado, com o
mesmo dispêndio de força de trabalho, transforma em produto.

Portanto: “A massa dos meios de produção com que ele funciona
cresce com a produtividade de seu trabalho” (p. 254).
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Sob tais condições, esses meios de produção exercem uma dupla
função: em primeiro lugar, o crescimento de uns é consequência;
em segundo, o crescimento de outros, condição da crescente produtividade do trabalho. Para tornar mais clara a consequência dessa
crescente produtividade do trabalho, Marx nos mostra que, com a
divisão manufatureira do trabalho e o uso da maquinaria num igual
espaço de tempo, verifica-se que “mais matéria-prima e materiais
auxiliares são processados, portanto uma massa maior de matéria-prima e de materiais auxiliares entra no processo de trabalho” (p.
254). Posto isto, a tendência da produtividade é crescer cada vez
mais. Como parte integrante desse aumento da produtividade,
acrescente-se ainda a esse processo a massa da maquinaria utilizada
dos animais, dos fertilizantes naturais, tubulações etc. Mesmo sendo condição ou consequência, o crescente volume dos meios de
produção comparado com a força de trabalho por ele incorporada
expressa a crescente produtividade do trabalho.
É revelador que
essa mudança na composição técnica do capital, o crescimento da massa dos
meios de produção, comparada à massa da força de trabalho que os vivifica,
reflete-se em sua composição em valor, no acréscimo da componente constante do valor do capital à custa de sua componente variável. (p. 254-5).

Trata-se, portanto, da “Lei do crescente aumento da parte constante do capital em relação à parte variável” (p. 255), que pode ser
demonstrada através da análise comparativa dos preços das mercadorias. Essa comparação realiza-se observando períodos econômicos diferentes em um mesmo país ou de países diferentes de um
mesmo período. Nesse sentido:
A grandeza relativa do elemento do preço, que representa apenas o valor dos
meios de produção consumidos ou a parte constante do capital, estará na
razão direta; a grandeza relativa do outro elemento do preço, que representa a
parte que paga o trabalho ou a parte variável do capital, estará geralmente na
razão inversa do progresso da acumulação (p. 255).

A diminuição da parte variável do capital confrontada com a
constante ou a composição do valor do capital já transformada revela somente, de maneira aproximada, a modificação que acontece na
composição dos seus componentes materiais. O motivo disso é que,
com a crescente produtividade do trabalho, não apenas se eleva o volume dos
meios de produção por eles utilizados, mas cai o valor deles em comparação
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com seu volume. Seu valor se eleva, pois, de modo absoluto, mas não proporcionalmente a seu volume. O crescimento da diferença entre capital constante
e capital variável é, por isso, muito menor do que o da diferença entre a massa
dos meios de produção em que o capital constante é convertido e a massa da
força de trabalho em que se converte o capital variável. A primeira diferença
cresce com a última, mas em grau menor (p. 255).

Além dessas constatações, se o progresso da acumulação faz diminuir a grandeza relativa da parte variável do capital, isso não elimina de maneira alguma o crescimento de sua grandeza absoluta.
O autor já havia demonstrado anteriormente7 que o pressuposto
fundamental do desenvolvimento da força produtiva social do trabalho é a existência da cooperação em larga escala. Só dessa maneira
é que podem ser organizadas a divisão e a combinação do trabalho; poupados meios de produção mediante concentração maciça; criados materialmente
meios de trabalho apenas utilizáveis em conjunto, por exemplo, sistema de
maquinaria etc., postas a serviço da produção colossais forças da natureza; e
pode ser completada a transformação do processo de produção em aplicação
tecnológica da ciência (p. 256).

Importa salientar que:
A base da produção de mercadorias, na qual os meios de produção são propriedade de pessoas privadas, em que o trabalhador manual produz mercadorias, portanto de modo isolado e autônomo ou vende sua força de trabalho
como mercadoria porque lhe faltam os meios para produzir autonomamente,
aquele pressuposto só se realiza pelo crescimento dos capitais individuais ou
à medida que os meios sociais de produção e subsistência são transformados
em propriedade privada de capitalistas (p. 256).

Em suma, “o terreno da produção de mercadorias só pode sustentar a produção em larga escala na forma capitalista”. Por essa
razão, o pressuposto do modo específico de produção capitalista é
constituído por uma determinada acumulação de capital apropriada
por produtores individuais de mercadorias. Marx nos lembra que já
tinha antecipado esse pressuposto quando da passagem do artesanato para a empresa capitalista, podendo ser denominada de acumulação primitiva porque ela, “ao invés de resultado histórico, é
fundamento histórico da produção especificamente capitalista. (...)
Basta dizer que ela constitui o ponto de partida” (p. 256). Toman7

Ver na Seção IV a exposição de Marx sobre “A Produção da Mais-Valia Relativa
(Continuação)”, mais precisamente no Capítulo XIII, onde ele trata da “Maquinaria e Grande Indústria” (p. 5-133).
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do como base esse fundamento, todos os métodos utilizados para
aumentar a força produtiva social do trabalho são métodos para
aumentar a produção de mais-valia ou mais-produto, pois ele é elemento indispensável, ou seja, faz parte do processo de acumulação.
Portanto, são métodos que têm por finalidade produzir capital por
intermédio do capital ou meios de sua acumulação acelerada. No
entanto, observa-se que:
A contínua retransformação de mais-valia em capital apresenta-se como grandeza crescente do capital que entra no processo de produção. Este se torna,
por sua vez, fundamento para uma escala ampliada de produção, dos métodos
que o acompanham para a elevação da força produtiva do trabalho e produção acelerada de mais-valia. Se, portanto, certo grau de acumulação do capital
aparece como condição do modo de produção especificamente capitalista,
este último ocasiona em reação uma acumulação acelerada do capital (p. 256).

A condição para o desenvolvimento do modo de produção especificamente capitalista reside na acumulação do capital. Dessa maneira,
esses dois fatores econômicos criam, de acordo com a relação conjugada dos
impulsos que eles se dão mutuamente, a mudança na composição técnica do
capital pela qual a componente variável se torna cada vez menor comparada
à constante. (p. 256).

Verifica-se, então, que todo capital individual traz consigo uma
concentração em grau maior ou menor de meios de produção comandando de forma adequada um exército grande ou pequeno de
trabalhadores. Logo, toda acumulação transforma-se em mecanismo para uma nova acumulação. Com isso,
ela amplia, com massa multiplicada da riqueza, que funciona como capital, sua
concentração nas mãos de capitalistas individuais e, portanto, a base da produção em larga escala e dos métodos de produção especificamente capitalistas.
O crescimento do capital social realiza-se no crescimento de muitos capitais
individuais (p. 256-7).

Todavia, mantendo as demais circunstâncias constantes, os capitais individuais passarão a crescer e, juntamente com eles, a concentração também dos meios de produção na mesma proporção em que
passam a ser partes das alíquotas do capital global da sociedade. Ao
mesmo tempo, partes dos capitais originais se separam e passarão
a desempenhar sua função como novos capitais autônomos. Entre
outras coisas, observa-se a importância do papel que isso representa
para a repartição da riqueza das famílias capitalistas. Marx assinala
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que “com a acumulação do capital, cresce portanto, em maior ou
menor proporção, o número dos capitalistas” (p. 257).
No interior dessa problemática, Marx destaca dois pontos da
maior importância que caracterizam esse tipo de concentração baseado na acumulação. Em primeiro lugar, mantendo-se constantes
as demais circunstâncias, o grau de crescimento da riqueza social
limita o crescimento da concentração dos meios de produção social
dos capitalistas individuais; em segundo, a parcela do capital social
que se localiza em cada esfera específica da produção encontra-se
dividida entre muitos capitalistas, os quais se defrontam como produtores de mercadorias independentes e ao mesmo tempo como
concorrentes. Logo,
a acumulação e a concentração que a acompanha não apenas estão dispersas
em muitos pontos, mas o crescimento dos capitais em funcionamento é entrecruzado pela constituição de novos capitais e pela fragmentação de capitais
antigos. (p. 257).

Desse modo, se de um lado a acumulação se mostra como “concentração crescente dos meios de produção e do comando sobre o
trabalho”, de outro ela surge como “repulsão recíproca entre muitos
capitais individuais” (p. 257). Portanto:
Essa dispersão do capital global da sociedade em muitos capitais individuais
ou a repulsão recíproca entre suas frações é oposta por sua atração. Esta já
não é concentração simples, idêntica à acumulação, dos meios de produção e
de comando sobre o trabalho. É concentração de capitais já constituídos, supressão de sua autonomia individual, expropriação de capitalista por capitalista,
transformação de muitos capitais menores em poucos capitais maiores (p. 257).

É importante observar que esse processo difere do primeiro
porque presume tão somente a divisão modificada dos capitais
que já existem e estão em funcionamento. Sua área de atuação não
está limitada “pelo crescimento absoluto da riqueza social ou pelos
limites absolutos da acumulação”. Notadamente, o capital se amplia
numa mão até alcançar grandes massas; lá adiante, ele é perdido por
muitas mãos. Portanto, verifica-se aqui o fenômeno da centralização, que é completamente distinta da acumulação e da concentração.
A respeito das leis da centralização dos capitais, ou melhor, da
atração de capital por capital, Marx não irá tratá-las de maneira pormenorizada nesse momento, apenas fará sumariamente algumas
pontuações. Por exemplo: ele nos diz que “a luta da concorrência é
conduzida por meio do barateamento das mercadorias. A barateza
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das mercadorias depende, coeteris paribus, da produtividade do trabalho, esta, porém, da escala da produção”. Sob essas condições, “os
capitais maiores vencem os menores” (p. 257-8). Nesse caso, é importante lembrar também que com o desenvolvimento do modo de
produção capitalista verifica-se o crescimento do tamanho mínimo
do capital individual, o qual é solicitado com a finalidade de conduzir um negócio dentro dos padrões normais. Por essa razão, os
capitais menores lutam para obter um lugar nas esferas da produção
já então ocupadas pela grande indústria, de maneira esporádica ou
incompleta. Nesse processo, “a concorrência se desencadeia aí com
fúria diretamente proporcional ao número e em proporção inversa à
grandeza dos capitais rivais” (p. 258). O resultado disso é a destruição de muitos capitalistas menores que terão parte dos seus capitais
transferidos para o vencedor, ou seja, os capitalistas maiores. Nesse
caso, parte dos capitalistas menores aniquilam-se. Além do mais,
sem levar tudo isso em consideração, sabe-se que
com a produção capitalista constitui-se uma potência inteiramente nova, o
sistema de crédito, que, em seus primórdios, se insinua furtivamente como
modesto auxiliar da acumulação, levando por fios invisíveis recursos monetários, dispersos em massas maiores ou menores pela superfície da sociedade, às
mãos de capitalistas individuais ou associados, mas logo se torna uma nova e
temível arma na luta da concorrência e finalmente se transforma em enorme
mecanismo social para a centralização dos capitais (p. 258).

Então, à proporção que a produção e a acumulação capitalista
se desenvolvem, na mesma proporção desenvolvem-se também a
concorrência e o crédito. Estas são, na verdade, as duas alavancas
mais potentes que impulsionam a centralização. De modo paralelo,
o progresso da acumulação capitalista faz com que haja uma multiplicação dos capitais individuais, ou seja, da matéria centralizável,
enquanto “a expansão da produção capitalista cria aqui a necessidade social, acolá os meios técnicos, para aquelas poderosas empresas
industriais cuja realização se liga a uma centralização prévia do capital” (p. 258). No entanto, hoje, a reciprocidade da força de atração
dos capitais individuais juntamente com a tendência à centralização
são muito mais intensas do que em qualquer situação anterior.
Contudo, “o progresso da centralização não depende, de nenhum modo, do crescimento positivo da grandeza do capital social”
(p. 258), muito embora a expansão relativa e o impulso do desenvolvimento da centralização sejam determinados de certa forma
pela grandeza já alcançada da riqueza capitalista e pela primazia do
mecanismo econômico. Aí reside a diferença existente entre centra28
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lização e concentração. Na verdade, trata-se de uma outra forma de
expressão da reprodução em escala ampliada.
Mediante uma simples mudança na distribuição de capitais existentes, por meio de uma simples modificação do agrupamento
quantitativo dos componentes do capital social, pode se dar a centralização. Assim, “o capital pode crescer aqui numa mão até formar massas grandiosas, porque acolá ele é retirado de muitas mãos
individuais” (p. 258). Se todos os capitais investidos numa determinada atividade específica de negócios fossem incorporados num só
capital individual, a centralização teria atingido seu limite máximo.
Porém, numa determinada sociedade, esse limite só se efetivaria no
momento em que o capital global da sociedade estivesse agrupado
na mão de um único capitalista ou na mão de uma única sociedade
de capitalistas. Portanto, “a centralização complementa a obra da
acumulação, ao colocar os capitalistas industriais em condições de
expandir a escala de suas operações” (p. 259). Vejamos o seguinte:
sendo esse resultado consequência da acumulação ou da centralização, caso aconteça o processo da centralização através do violento
caminho da anexação – no qual determinados capitais se convertem
em centros de gravitação num grau tão elevado em relação a outros
que lhe rompem a coesão individual e puxam para si os pedaços
isolados – ou aconteça a fusão de uma parte de capitais já formados
ou em processo de formação por meio de um procedimento mais
calmo da formação de sociedades através de ações – em ambos os
casos, o efeito econômico será o mesmo. Daí é que Marx chega à
seguinte conclusão:
A expansão acrescida dos estabelecimentos industriais constitui por toda
parte o ponto de partida para uma organização mais abrangente do trabalho
coletivo de muitos, para um desenvolvimento mais amplo de suas forças motrizes materiais, isto é, para a conversão progressiva de processos de produção
isolados e rotineiros em processos de produção socialmente combinados e
cientificamente dispostos (p. 259).

Fica evidente que se for comparada com a centralização, que só
necessita modificar “o agrupamento quantitativo das partes integrantes do capital social”, a acumulação, isto é, o aumento lento
do capital através da reprodução que vai da forma circular para a
espiral, ou seja, da reprodução simples para a reprodução ampliada,
acontece de forma bastante lenta. Sobre esse aspecto, Marx nos diz
que se o mundo ficasse esperando que a acumulação de alguns capitais individuais atingisse o tamanho necessário para a construção de
uma estrada de ferro, certamente ele não teria realizado esse feito.
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Todavia, através das sociedades por ação, a centralização alcançou esse resultado numa rapidez extraordinária. Portanto,
enquanto a centralização assim reforça e acelera os efeitos da acumulação,
amplia e acelera simultaneamente as revoluções na composição técnica do
capital, que aumentam sua parte constante à custa de sua parte variável, e, com
isso, diminuem a demanda relativa do trabalho. (p. 259).

Verifica-se então que as massas de capital, unidas entre si pela
centralização, se reproduzem e multiplicam igualmente às outras,
agora de forma bem mais rápida, tornando-se por isso “as poderosas alavancas da acumulação social”. Falar do progresso da acumulação social, hoje, significa dizer que estão implícitos nele os efeitos
da centralização.
Do mesmo modo, os capitais adicionais formados no decorrer da
acumulação normal servem, de preferência, como meio para a exploração de novas invenções e descobertas, principalmente naquelas
de aperfeiçoamento na área da indústria. Todavia, com o tempo, o
velho capital atinge o momento de sua completa renovação, “quando ele muda de pele e igualmente renasce na configuração técnica
aperfeiçoada, em que uma massa menor de trabalho basta para pôr
em movimento uma massa maior de maquinaria e matérias-primas”
(p. 259). Necessariamente, tem-se como resultado
a diminuição absoluta da demanda de trabalho, que necessariamente segue
daí, torna-se, como é óbvio, tanto maior quanto mais os capitais, que passam
por esse processo de renovação, estejam acumulados em massas, graças ao
movimento centralizador. (p. 260).

Assim, de um lado, o capital adicional formado no transcorrer
da acumulação atrai, proporcionalmente ao seu tamanho, cada vez
menos trabalhadores; de outro, “o velho capital que se reproduz
periodicamente em nova composição, repele mais e mais trabalhadores anteriormente ocupados por ele” (p. 260). Com isso se dá o
surgimento de um exército industrial de reserva, fenômeno que cria
uma progressiva superpopulação relativa.
1.3 Constituição do exército industrial de reserva: emergência
e crescimento de uma superpopulação relativamente supérflua
A acumulação do capital que surgiu inicialmente somente como
sua ampliação quantitativa, “realiza-se, como vimos, numa alteração
qualitativa contínua de sua composição, com acréscimo permanente
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de seu componente constante à custa do variável” (p. 260). O modo
de produção especificamente capitalista, tendo como seu correspondente o desenvolvimento da força produtiva do trabalho e a
modificação causada na composição orgânica do capital, não avança
paulatinamente com o progresso da acumulação ou com o crescimento da riqueza social. Avança muito mais rapidamente, porque
tanto a acumulação simples ou a expansão absoluta do capital global é acompanhada pela centralização de seus elementos individuais como a revolução
técnica do capital adicional é acompanhada pela revolução técnica do capital
original. (p. 260).

Todavia, “com o avanço da acumulação modifica-se a proporção
entre a parte constante e a parte variável do capital”. Certamente,
como a demanda do trabalho não é determinada pelo volume do capital global, mas por seu componente variável, ela cai progressivamente com o crescimento do capital global, ao invés de, como antes se pressupôs, crescer de
modo proporcional a ele (p. 260).

Na verdade, “com o crescimento do capital global cresce continuamente em proporção decrescente seu componente variável,
isto é, a força de trabalho incorporada por ele, mas em proporção
continuadamente decrescente”. (p. 260).
Por isso, ficam cada vez mais curtos os períodos em que numa
determinada base técnica a acumulação atua como simples expansão da produção. Necessita-se então de
uma acumulação acelerada do capital global em progressão crescente para
absorver um número adicional de trabalhadores de certa grandeza, ou mesmo,
por causa da constante metamorfose do capital antigo, para ocupar os já em
funcionamento. (p. 261).

Se comparada com a sua componente constante, essa acumulação crescente e a centralização se transformam numa nova fonte de
mudança do capital ou num “reiterado decréscimo acelerado de sua
componente variável”. Posto isto, acrescenta Marx:
esse decréscimo relativo de sua componente variável, acelerado pelo crescimento do capital global, e que é mais acelerado que seu próprio crescimento,
aparece, por outro lado, inversamente, como crescimento absoluto da população trabalhadora sempre mais rápido do que do capital variável ou dos seus
meios de ocupação. No entanto, a acumulação capitalista produz constantemente – e
isso em proporção à sua energia e às suas dimensões – uma população trabalhadora adicio-
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nal relativamente supérflua ou subsidiária, ao menos no concernente às necessidades de aproveitamento por parte do capital (p. 261).

Levando em consideração o capital global da sociedade, o movimento de sua acumulação em alguns momentos causa variações periódicas em outros; eles se dividem concomitantemente nas diversas
esferas da produção. Então, em determinadas esferas,
ocorre mudança na composição do capital sem crescimento de sua grandeza
absoluta, em decorrência de mera concentração, em outras, o crescimento absoluto do capital está ligado ao decréscimo absoluto de seu componente variável ou da força de trabalho absorvida por ele; em outras, ora o capital continua
a crescer sobre sua base técnica dada e atrai força de trabalho adicional em
proporção a seu crescimento, ora ocorre mudança orgânica e se contrai sua
componente variável; em todas as esferas, o crescimento da parte variável do
capital, e portanto do número de trabalhadores ocupados, está sempre ligado
a fortes flutuações e à produção transitória de superpopulação, quer assuma
esta agora a forma mais notável de repulsão de trabalhadores já ocupados,
quer a menos aparente, mas não menos efetiva, de absorção dificultada da
população trabalhadora adicional pelos canais costumeiros (p. 261).

Agora,
com a grandeza do capital social já em funcionamento e com o grau de seu
crescimento, com a expansão da escala de produção e da massa dos trabalhadores postos em movimento, com o desenvolvimento da força produtiva do
seu trabalho, com o fluxo mais amplo e mais completo de todos os mananciais
da riqueza. (p. 262)

Verifica-se também uma expansão na escala em que “uma maior
atração de trabalhadores pelo capital está ligada à maior repulsão
dos mesmos”. Portanto, ocorre um crescimento muito rápido “da
mudança da composição orgânica do capital e de sua forma técnica
e aumenta o âmbito das esferas da produção que são atingidas ora
simultânea, ora alternadamente por ela” (p. 262). Seguindo essa linha argumentativa, sustenta Marx:
Com a acumulação do capital produzida por ela mesma, a população trabalhadora produz, portanto, em volume crescente, os meios de sua própria redundância relativa. Essa é uma lei populacional peculiar ao modo de produção
capitalista, assim como, de fato, cada modo de produção histórico tem suas
leis populacionais particulares, historicamente válidas. Uma lei populacional
abstrata só existe para planta e animal, à medida que o ser humano não interfere historicamente (p. 262).

Se uma população trabalhadora é resultado essencial da acumu32
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lação ou do desenvolvimento da riqueza fundada no capitalismo,
essa referida população transformar-se-á na própria “alavanca da
acumulação capitalista, até uma condição de existência do modo de
produção capitalista” (p. 262-3). Ela passa a ser um exército industrial de reserva sempre à disposição, pertencente ao capital de forma
tão absoluta como se fosse gerado à sua própria custa. Além do
mais, “ela proporciona às suas mutáveis necessidades de valorização
o material humano sempre pronto para ser explorado, independente
dos limites do verdadeiro acréscimo populacional” (p. 263). Vejamos o seguinte:
Com a acumulação e o desenvolvimento da força produtiva do trabalho que
a acompanha, cresce a súbita força de expansão do capital, não porque cresce
a elasticidade do capital em funcionamento e a riqueza absoluta, da qual o capital se constitui numa parte elástica, mas também porque o crédito, sob qualquer estímulo particular, põe, num instante, à disposição da produção, como
capital adicional, parte incomum dessa riqueza. As condições técnicas do próprio processo de produção, maquinaria, meios de transporte etc., possibilitam
em maior escala, a transformação mais rápida de mais-produto em meios de
produção adicionais. A massa da riqueza social, superabundante com o progresso da acumulação e transformável em capital adicional, lança-se freneticamente em ramos da produção antigos, cujo mercado se amplia subitamente, ou
em ramos recém-abertos, como estradas de ferro etc., cuja necessidade decorre
do desenvolvimento dos antigos (p. 263).

O resultado disso é que em todas essas situações faz-se necessária a existência de grandes contingentes populacionais prontos para
repentinamente serem lançados em determinados pontos decisivos,
sem prejuízo da escala de produção em outras esferas. Portanto, “a
superpopulação as provê” (p. 263). Marx adverte ainda que:
O curso de vida característico da indústria moderna, sob a forma de um ciclo
decenal, interrompido por oscilações menores, de vitalidade média, produção
a todo vapor, crise e estagnação, repousa na contínua constituição, na maior
ou menor absorção e na reconstituição do exército industrial de reserva ou
superpopulação. Por sua vez, as oscilações do ciclo industrial recrutam a superpopulação e tornam-se os mais enérgicos agentes de sua produção (p. 263).

O curso de vida, próprio da indústria moderna, nunca foi encontrado no período anterior da humanidade, tampouco no início
da produção capitalista. Isso porque a alteração da composição do
capital se dava de forma bastante lenta. Portanto, no todo, a sua
acumulação era equivalente a um crescimento da demanda de trabalho. Desse modo,
33

Uma “Nova Questão Social”?
lento como o progresso de sua acumulação, se comparado ao da época moderna, ele se chocava com barreiras naturais da população trabalhadora explorável que só foram removidas por meios violentos, a serem mencionados
mais tarde (p. 263).

O pressuposto de sua contração súbita é a “expansão súbita e
intermitente da escala de produção”. Porém, essa contração gera a
expansão, a qual só é possível com a existência de material humano
disponível e com a
multiplicação dos trabalhadores, independente do crescimento absoluto da
população. Ela é criada pelo simples processo de “liberar” constantemente
parte dos trabalhadores, por métodos que diminuem o número de trabalhadores ocupados em relação à produção aumentada (p. 263).

Resulta daí que todo o processo de movimentação da indústria
moderna é decorrente da transformação constante de parcela da
população trabalhadora em força de trabalho desempregada ou semiempregada.
Marx vai chamar a atenção para o fato de que a superficialidade
da Economia Política torna-se evidente quando
ela faz da expansão e contração de crédito mero sintoma dos períodos de
variação do ciclo industrial, a causa do mesmo. Como corpos celestes que
uma vez lançados em determinado movimento sempre o repetem, assim a
produção social tão logo tenha sido posta naquele movimento de expansão e
contração alternadas. Efeitos tornam por sua vez causas, e as alternâncias de
todo o processo, que reproduz continuamente suas próprias condições, assumem a forma de periodicidades. Uma vez esta consolidada, então até mesmo
a Economia Política entende a produção de uma população excedente relativa,
isto é, em relação à necessidade média de valorização do capital, como condição de vida da indústria moderna (p. 264).

Portanto, para a produção capitalista, não é suficiente de maneira
nenhuma o “quantum de força de trabalho disponível” produzido
pelo “crescimento natural da população”. Para que ela tenha liberdade de ação, necessita, independentemente dessa barreira natural,
de um exército industrial de reserva.
Até o momento, Marx pressupôs que “o acréscimo ou decréscimo do capital variável corresponde exatamente ao acréscimo ou
decréscimo do número de trabalhadores ocupados” (p. 265). Mas,
com número igual ou até decrescente de trabalhadores comandados por ele,
o capital variável cresce, no entanto, se o trabalhador individual fornece mais
trabalho, aumentando assim seu salário, mesmo que o preço do trabalho per-
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maneça igual ou até caia, só que mais devagar do que aumenta a massa de
trabalho (p. 265-6).

Nesse sentido, o acréscimo do capital variável não se transforma
em mais trabalhadores ocupados, mas em índice de mais trabalho.
Contudo,
todo capitalista tem interesse absoluto em extrair determinado quantum de trabalho de um número menor de trabalhadores, ao invés de extraí-lo de modo
tão barato ou até mesmo mais barato de um número maior de trabalhadores.

Observa-se que
no último caso cresce o dispêndio de capital constante proporcionalmente à
massa de trabalho posta em ação. No primeiro caso, ela cresce mais devagar.
Quanto maior a escala da produção, tanto mais decisivo é esse motivo. Seu
peso cresce com a acumulação do capital. (p. 266).

Marx demonstrou até agora que o desenvolvimento do modo de
produção capitalista e da força produtiva do trabalho, considerados
ao mesmo tempo, causa e efeito da acumulação, habilita o capitalista a colocar em ação, com o mesmo dispêndio de capital variável,
muito mais trabalho através da exploração das forças de trabalho
individuais, seja de modo extensivo ou intensivo. Além do mais, demonstrou também que
com capital do mesmo valor ele compra mais forças de trabalho ao deslocar
progressivamente força de trabalho mais qualificada por menos qualificada,
madura por imatura, masculina por feminina, adulta por adolescente ou infantil. (p. 266).

Com o avanço da acumulação, mesmo sem recrutar trabalhadores, uma maior quantidade de capital variável coloca mais trabalho
em ação; de outro, uma mesma quantidade de capital variável coloca mais trabalho em ação com a mesma massa de força de trabalho e, por último, “mais forças de trabalho inferiores, através do
deslocamento de forças de trabalho superiores”. De modo que:
A produção de superpopulação relativa ou a liberação de trabalhadores avança
mais rapidamente do que a revolução técnica do processo de produção, de
qualquer maneira já acelerada com o progresso da acumulação e o correspondente decréscimo proporcional da parte variável do capital em relação à
constante. Se os meios de produção, ao crescerem em volume e eficiência, se
tornam meios de ocupação dos trabalhadores em menor grau, essa mesma
relação é modificada de novo pelo fato de que, à medida que cresce a força
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produtiva do trabalho, o capital eleva mais rapidamente sua oferta de trabalho
do que sua demanda de trabalhadores (p. 266).

Isto significa que o sobretrabalho de uma determinada parte
ocupada da classe trabalhadora aumentará as fileiras do seu exército
de reserva, porém, de maneira inversa, “a maior pressão que a última exerce sobre a primeira obriga-a ao sobretrabalho e à submissão
aos ditames do capital” (p. 266). Uma das maneiras de enriquecer o
capitalista individual e, concomitantemente, acelerar a produção do
exército industrial de reserva condizente com o progresso da acumulação social é condenar uma parte da classe trabalhadora ao ócio
forçado por causa do sobretrabalho da outra parte.
Grosso modo, os movimentos gerais do salário são exclusivamente regulados
pela expansão e contração do exército industrial de reserva, que correspondem à mudança periódica do ciclo industrial. Não são, portanto, determinados
pelo movimento do número absoluto da população trabalhadora, mas pela
proporção variável em que a classe trabalhadora se divide em exército ativo
e exército de reserva, pelo acréscimo e decréscimo da dimensão relativa da
superpopulação, pelo grau em que ela é ora absorvida ora liberada (p. 267).

Porém, se há uma queda do salário, verifica-se o oposto dessa
situação. Nesse caso, a população trabalhadora é cada vez mais destruída, de maneira que diante dela o capital volta a ficar excessivo.
A partir dessas constatações, Marx afirma que nos períodos de
estagnação e prosperidade média, o exército industrial de reserva
exerce pressão sobre o exército ativo de trabalhadores e detém suas
aspirações durante o período de superprodução e o apogeu. Assim,
a superpopulação relativa é, portanto, o pano de fundo sobre o qual a lei da
oferta e da procura de mão de obra se movimenta. Ela reduz o raio de ação
dessa lei a limites absolutamente condizentes com a avidez de explorar e a
paixão por dominar do capital. (p. 269).

Lembremos que, “em virtude da introdução da maquinaria nova
ou da ampliação da maquinaria antiga, uma parte do capital variável
é transformada em capital constante” (p. 269). Porém, o “apologista
econômico” entende essa operação na qual “imobiliza” capital e por
esse motivo “libera” trabalhadores de maneira contrária, ou seja,
como se a citada operação permitisse a liberação do capital para o
trabalhador. Ora, esse tipo de interpretação é vista por Marx como
um verdadeiro desaforo. Notadamente:
O que é “liberado” não são apenas os trabalhadores diretamente deslocados
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da máquina, mas igualmente sua equipe de reserva e – com a expansão costumeira do negócio sobre sua velha base – o contingente adicional regularmente
absorvido. Estão agora todos “liberados” e todo novo capital com desejo de
funcionar pode dispor deles. Se atrair estes ou outros, o efeito sobre a demanda geral do trabalho será nulo, enquanto esse capital for exatamente suficiente
para livrar o mercado de tantos trabalhadores quantos a máquina nele lançou.
Caso ele empregue um número menor, cresce a quantidade dos excedentes:
caso ocupe número maior, então a demanda geral de trabalho cresce só na
medida em que os ocupados excedem os “liberados”. O impulso que capitais
adicionais em busca de aplicação teriam dado, em outras circunstâncias, à demanda geral de trabalho é, portanto, em cada caso, neutralizado até o limite
em que bastam os trabalhadores postos na rua pela máquina (p. 269-270).

Isto significa que o processo de funcionamento da produção capitalista toma o cuidado necessário para que o “acréscimo absoluto
do capital” não venha seguido de nenhum aumento correspondente
da demanda geral do trabalho. A esse mecanismo o “apologeta econômico” chama de “uma compensação para miséria, sofrimentos
e possível aniquilamento dos trabalhadores deslocados, durante o
período de transição, que os desterra para o exército industrial de
reserva!”. Segundo 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 interagissem. Les dés sont bipés 8 (p. 270).

Portanto:
O capital age sobre ambos os lados ao mesmo tempo. Se, por um lado, sua
acumulação multiplica a demanda de trabalho, por outro multiplica a oferta de trabalhadores mediante sua “liberação”, enquanto, ao mesmo tempo, a
pressão dos desocupados força os ocupados a porem mais trabalho em ação,
portanto, até certo ponto, torna a oferta de trabalho independente da oferta
de trabalhadores. O movimento da lei da demanda e oferta de trabalho completa, nessa base, o despotismo do capital. (p. 270).

O interessante é que, nesse dado momento, os trabalhadores começam a descobrir por que, à proporção que trabalham mais, produzem mais riqueza alheia, e
na medida em que a força produtiva do seu trabalho cresce, até mesmo sua
função de meio de valorização do capital se torna cada vez mais precária para
eles; assim que descobrem que o grau de intensidade da concorrência entre eles depende inteiramente da pressão da superpopulação relativa; assim
8

Os dados estão falsificados (N. dos T.) (apud MARX, p. 270).
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que eles, então mediante Trades’s Unions etc., procuram organizar uma atuação
conjunta planejada dos empregados com os desempregados para eliminar ou
enfraquecer as ruinosas consequências daquela lei natural da produção capitalista sobre sua classe, o capital e seu sicofanta, o economista político, clamam
contra a violação da ‘eterna’ e, por assim dizer, “sagrada” lei da demanda e
oferta. É que toda solidariedade entre os empregados e desempregados perturba a ação “livre” daquela lei. Por outro lado, assim que, nas colônias, por
exemplo, circunstâncias adversas perturbem a criação do exército industrial de
reserva e, com ele, a dependência absoluta da classe trabalhadora em relação
à classe capitalista, o capital, inclusive seu Sancho Pança dos lugares-comuns,
rebela-se contra a “sagrada” lei da demanda e oferta e trata de promover aquela criação por meios coercitivos (p. 270).

Com isso, a nosso ver, evidenciam-se as raízes da “questão social”
não só no aspecto propriamente essencial de natureza econômica
da produção, mas também no aspecto relativo às reações dos trabalhadores politicamente organizados em busca de uma unidade entre
empregados e desempregados que tanto incomodou os capitalistas e
provocou reflexões e propostas de intervenção na “questão social”.
O tratamento dado por Marx às questões relativas à formação do
exército industrial do reserva ou da produção progressiva de uma
superpopulação relativa no modo de produção especificamente capitalista implica a necessidade de uma acumulação acelerada do capital
global em progressão crescente, cuja finalidade é absorver um número maior de trabalhadores mais capacitados ou então ocupar os que
já estão em funcionamento devido à constante metamorfose do capital antigo. No que se refere às necessidades de aproveitamento por
parte do capital, a acumulação capitalista cria uma “população trabalhadora relativamente supérflua” (p. 261). Significa dizer que, se uma
população trabalhadora é resultado da acumulação, ela se tornará a
alavanca da acumulação capitalista, uma condição de existência do
modo de produção capitalista. Com isso, ela se constituirá num exército industrial de reserva pertencente ao capital, sempre disponível,
proporcionando às suas mais variadas necessidades de valorização
um contingente populacional apto para a exploração, independentemente dos limites do aumento da população. Neste sentido, nada
tem a ver com aspectos naturais do aumento populacional.
Outro aspecto relevante é que a geração de uma superpopulação
relativa ou liberação de trabalhadores cresce muito mais rapidamente do que a revolução técnica do processo de produção, mesmo já
acelerada com o desenvolvimento da acumulação, e o proporcional
decréscimo da parte variável, em relação à parte constante.
Por sua vez, o aumento do exército industrial de reserva está também relacionado ao sobretrabalho de uma parte ocupada da classe
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trabalhadora. Portanto, uma das formas de aumentar a riqueza do
capitalista individual e ao mesmo tempo fazer andar mais rápido a
produção do exército industrial de reserva compatível com o avanço
da acumulação social, é sujeitar uma fração da classe trabalhadora
à ociosidade forçada em face sobretrabalho da outra fração. A expansão e a contração do exército industrial de reserva regulam, de
maneira exclusiva, os movimentos gerais do salário. O movimento
da lei da oferta e da procura de mão de obra tem como suporte a
superpopulação relativa. Isso porque ela restringe a ação dessa lei a
limites absolutos que ficam submetidos à sede de explorar e à intensidade de dominação do capital.
1.4 A lei geral da acumulação capitalista: o sistema de
causalidades do pauperismo
Destacados os mecanismos de acumulação do capital, dirigimo-nos à análise de Marx sobre as diferentes formas de existência
da superpopulação relativa – a lei geral da acumulação capitalista.
Para ele, “a superpopulação relativa existe em todos os matizes possíveis” (p. 270). Todavia, durante o tempo em que está parcial ou
totalmente desocupado, todo trabalhador faz parte dela. Assim,
abstraindo as grandes formas, periodicamente repetidas, que a mudança das
fases do ciclo industrial lhe imprime, de modo que ora aparece agudamente
nas crises, ora cronicamente nas épocas de negócios fracos, ela possui continuamente três formas: líquida, latente e estagnada. (p. 271).

Devemos sublinhar que “nos centros das indústrias modernas –
fábricas, manufaturas, siderúrgicas, minas etc.” – trabalhadores ora
são expulsos, ora atraídos em grande proporção, de maneira que, no
total, o número de trabalhadores ocupados cresce, mesmo que “em
proporção sempre decrescente em relação à escala da produção” (p.
271). Nesse caso, a superpopulação existe na forma fluente ou forma líquida. Para melhor exemplificar essa forma de superpopulação,
Marx nos diz que:
Tanto nas fábricas propriamente ditas como em todas as grandes oficinas, em
que a maquinaria entra como fator ou em que ao menos a moderna divisão do
trabalho é aplicada, precisa-se de trabalhadores masculinos até ultrapassarem a
juventude. Uma vez atingido esse termo, só um número muito reduzido continua sendo empregado no mesmo ramo de atividade, enquanto a maioria é
regularmente demitida. Esta constitui um elemento da superpopulação fluente,
que cresce com o tamanho da indústria. Parte emigra e, de fato, apenas segue
atrás o capital emigrante. Uma das consequências é que a população feminina
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cresce mais rapidamente do que a masculina, teste9 a Inglaterra (p. 271).

A grande contradição do seu próprio movimento é que o aumento natural da massa trabalhadora não satisfaz as necessidades
de acumulação do capital, mesmo que concomitantemente as extrapole. Ela necessita de uma grande massa de trabalhadores jovens e
de massas menores de trabalhadores em idade adulta. No entanto,
essa contradição não é mais gritante que a outra, a de que existam
reclamações a respeito da ausência de braços para trabalhar, ao tempo que “muitos milhares estão na rua, porque a divisão de trabalho
os acorrenta a determinado ramo de atividades”. Além do mais, a
rapidez com que o consumo da força de trabalho é absorvido pelo
capital leva o trabalhador de média idade à exaustão. O resultado
dessa situação é que “ele cai nas fileiras dos excedentes ou passa
de um escalão mais alto para um mais baixo. Justamente entre os
trabalhadores da grande indústria é que deparamos com a duração
mais curta de vida” (p. 271). Quanto à superpopulação latente, Marx
lembra que:
Assim que a produção capitalista se apodera da agricultura, ou à medida que
se apoderou dela, decresce, com a acumulação do capital que aí funciona, a demanda de população trabalhadora rural de modo absoluto, sem que sua repulsão, como na indústria não agrícola, seja complementada por maior atração.
Parte da população rural encontra-se, por isso, continuamente na iminência
de transferir-se para o proletariado urbano ou manufatureiro, e à espreita de
circunstâncias favoráveis a essa transferência. (Manufatureiro aqui no sentido
de toda a indústria não agrícola.) Essa fonte da superprodução relativa flui,
portanto, continuamente. Mas seu fluxo constante para as cidades pressupõe
uma contínua superpopulação latente no próprio campo, cujo volume só se
torna visível assim que os canais de escoamento se abram excepcionalmente
de modo amplo (p. 272).

Por essa razão, o trabalhador rural é rebaixado para o mínimo
de salário e está sempre “com um pé no pântano do pauperismo”.10
Já a superpopulação relativa, denominada de estagnada, compõe
parte do exército ativo de trabalhadores, porém com ocupação totalmente irregular. Nesses termos, ela oferece ao capital “um reservatório inesgotável de força de trabalho disponível”. Isso porque
9
10

Testemunha-o (N. dos T.) (apud MARX, 1996, p. 271).
Sobre a “Teoria do empobrecimento” e as formulações marxianas a respeito do
“processo de empobrecimento da classe trabalhadora”, encontra-se uma discussão bastante pertinente em Roman, Rosdolsky. Gênese e estrutura de O capital de
Karl Marx. Trad. César Benjamim. Rio de Janeiro, EDUERJ: Contraponto, 2001.
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“sua condição de vida cai abaixo do nível normal médio da classe
trabalhadora, e exatamente isso faz dela uma base ampla para certos
ramos de exploração do capital” (p. 272). Portanto, caracteriza-se
pelo “máximo de tempo de serviço e mínimo de salário”, tendo
como principal configuração a rubrica de trabalho domiciliar. Além
disso:
Ela absorve continuamente os redundantes da grande indústria e da agricultura e notadamente também de ramos industriais decadentes, em que o artesanato é vencido pela manufatura e esta última pela produção mecanizada. Seu
volume se expande na medida em que, com o volume e a energia da acumulação, avança a “produção da redundância” (p. 272-3).

Nas palavras de Marx,
ela constitui ao mesmo tempo um elemento autorreprodutor e autoperpetuador da classe operária, que tem participação proporcionalmente maior em seu
crescimento global do que os demais elementos. De fato, não só a massa dos
nascimentos e óbitos, mas também a grandeza absoluta das famílias está em
proporção inversa ao nível do salário, portanto, à massa dos meios de subsistência de que as diferentes categorias de trabalhadores dispõem. Essa lei da
sociedade capitalista soaria absurda entre selvagens ou mesmo entre colonos
civilizados. Ela lembra a reprodução maciça de espécies animais individualmente fracas e muito perseguidas (p. 273).

Assim, Marx considera que, “finalmente, o mais profundo sedimento da população relativa habita a esfera do pauperismo”. Portanto:
Abstraindo vagabundos, delinquentes, prostitutas, em suma, o lumpemproletariado propriamente dito, essa camada social consiste em três categorias.
Primeiro, os aptos para o trabalho. Basta apenas observar superficialmente a
estatística do pauperismo inglês e se constata que sua massa se expande a cada
crise e decresce a toda retomada dos negócios. Segundo, órfãos e crianças
indigentes. Eles são candidatos ao exército industrial de reserva e, em tempos
de grande prosperidade, como, por exemplo, em 1860, são rápida e maciçamente incorporados ao exército ativo de trabalhadores. Terceiro, degredados,
maltrapilhos, incapacitados para o trabalho. São notadamente indivíduos que
sucumbem devido a sua imobilidade, causada pela divisão do trabalho, aqueles
que ultrapassam a idade normal de um trabalhador e finalmente as vítimas
da indústria, cujo número cresce com a maquinaria perigosa, minas, fábricas
químicas etc., isto é, aleijados, doentes, viúvas etc. (p. 273).

Essa precisa população trabalhadora, apta ou inapta para o trabalho, se torna alvo do pensamento e de ações propostas por políticos
ocupados com problemas referentes às desigualdades sociais. Essa
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população assim qualificada e mais o lumpemproletariado compõem o alvo das preocupações dos filantropos na assistência social.
No seu conjunto as ações de adeptos do reformismo social incidem
sobre o pauperismo numa ação preventiva de facções da burguesia às reações dos trabalhadores às condições sociais resultantes do
pauperismo, frequentemente denominadas de “questão social”. Na
perspectiva de Marx,
o pauperismo constitui o asilo para inválido do exército ativo de trabalhadores
e o peso morto do exército industrial de reserva. Sua produção está incluída
na produção da superpopulação relativa, sua necessidade na necessidade dela,
e ambos constituem uma condição de existência da produção capitalista e do
desenvolvimento da riqueza. Ele pertence ao faux frais da produção capitalista
que, no entanto, o capital sabe transferir em grande parte de si mesmo para os
ombros da classe trabalhadora e da pequena classe média (p. 273).

Por sua vez,
quanto maiores a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e a
energia de seu crescimento, portanto também a grandeza absoluta do proletariado e a força produtiva de seu trabalho, tanto maior o exército industrial
de reserva. (p. 274).

Assim, o desenvolvimento da força de trabalho disponível se dá
pelas mesmas razões que se desenvolve a força expansiva do capital.
Nesse preciso sentido, Marx constata que:
A grandeza proporcional do exército industrial de reserva cresce, portanto,
com as potências da riqueza. Mas quanto maior esse exército de reserva em
relação ao exército ativo de trabalhadores, tanto mais maciça a superpopulação consolidada, cuja miséria está em razão inversa do suplício de seu trabalho. Quanto maior, finalmente, a camada lazarenta da classe trabalhadora e
o exército industrial de reserva, tanto maior o pauperismo oficial. Essa é a lei
absoluta geral, da acumulação capitalista. Como todas as leis, é modificada em sua
realização por variegadas circunstâncias, cuja análise não cabe aqui (p. 274).

Fundamentado nessa análise, o nosso autor volta a fazer uma
crítica à “sabedoria econômica” quando esta procura pregar aos trabalhadores que “ajustem seu número às necessidades de valorização
do capital”. No seu entender, o próprio mecanismo da produção e
acumulação capitalista já se encarrega constantemente de realizar esses ajustes, e não o trabalhador. O primeiro ato desse ajuste é a criação de um exército industrial de reserva ou superpopulação relativa;
o último é “a miséria de camadas sempre crescente do exército ativo
de trabalhadores e o peso morto do pauperismo” (p. 274). Desse
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modo, a pauperização compõe a lógica perversa desse processo de
acumulação capitalista.
Seguindo em suas argumentações sobre a lei geral da acumulação
capitalista, Marx afirma:
A lei segundo a qual uma massa sempre crescente de meios de produção,
graças ao progresso da produtividade do trabalho social, pode ser colocada
em movimento com um dispêndio progressivamente decrescente de força humana – essa lei se expressa sobre a base capitalista, onde não é o trabalhador
quem emprega os meios de trabalho, mas os meios de trabalho o trabalhador,
de forma que, quanto mais elevada a força produtiva do trabalho, tanto maior
a pressão do trabalhador sobre seus meios de ocupação e tanto mais precária,
portanto, sua condição de existência; venda da própria força para multiplicar
a riqueza alheia ou para a autovalorização do capital. Crescimento dos meios
de produção e da produtividade do trabalho mais rápido do que a população
produtiva expressa-se, capitalisticamente, portanto, às avessas no fato de que a
população trabalhadora sempre cresce mais rapidamente do que a necessidade
de valorização do capital (p. 274).

Em síntese, Marx nos lembra que ao analisar a produção da
mais-valia (p. 32) fez algumas constatações que estão imbricadas
no processo de acumulação capitalista, quais sejam: no interior do
sistema capitalista, todos os métodos utilizados para elevar a força
produtiva social do trabalho são colocados em prática à custa do
trabalhador individual; todos os recursos empregados para o desenvolvimento da produção se convertem em
meios de dominação e exploração do produtor, mutilam o trabalhador, transformando-o num ser parcial, degradam-no, tornando-o um apêndice da máquina; aniquilam, com o tormento de seu trabalho, seu conteúdo, alienam-lhe
as potências espirituais do processo de trabalho na mesma medida em que a
ciência é incorporada a este último como potência autônoma: desfiguram as
condições dentro das quais ele trabalha, submetem-no, durante o processo de
trabalho, ao mais mesquinho e odiento despotismo, transformam seu tempo
de vida em tempo de trabalho, jogam sua mulher e seu filho sob a roda de
Juggernaut do capital (p. 274-5).

Além disso,
todos os métodos de produção da mais-valia são, simultaneamente, métodos da acumulação, e toda expansão da acumulação torna-se, reciprocamente,
meio de desenvolver aqueles métodos. Segue, portanto, que à medida que se
acumula capital, a situação do trabalhador, qualquer que seja seu pagamento,
alto ou baixo, tem de piorar. (p. 275).

Ela provoca uma acumulação da miséria semelhante à acumula43
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ção do capital. Assim, a acumulação da riqueza numa extremidade
significa, ao mesmo tempo, “a acumulação de miséria, tormento de
trabalho, escravidão, ignorância, brutalização e degradação moral”
na extremidade oposta, ou seja, “do lado da classe que produz seu
próprio produto como capital”. Ainda em relação a essa pobreza,
mas com a finalidade de esclarecer plenamente as leis da acumulação, Marx nos adverte para o fato de que
é preciso ter em vista também sua situação fora da oficina, suas condições de
nutrição e moradia. Os limites deste livro levam-nos a cuidar aqui, antes de
tudo, da parte mais mal paga do proletariado industrial e dos trabalhadores
agrícolas, isto é, da maioria da classe trabalhadora (p. 282).

Em decorrência das suas próprias condições de vida e de trabalho, a lista oficial de indigentes na Inglaterra tendeu a aumentar
entre 1855 e 1866, obrigando-os a recorrer à caridade pública e a
submeter-se aos horrores das Works houses (p. 282-3). A situação é
ainda mais grave entre os trabalhadores no campo, uma vez que “a
subnutrição entre os trabalhadores agrícolas recaía principalmente
sobre mulheres e crianças, pois ‘o homem precisa comer para fazer o
serviço’ ” (p. 284). Para ele,
a conexão interna entre o tormento da fome das camadas mais laboriosas
de trabalhadores e o consumo esbanjador, grosseiro ou refinado dos ricos,
baseado na acumulação capitalista, só se desvela com o conhecimento das leis
econômicas (p. 286).

Problema entendido numa perspectiva abrangente, tanto em termos das diversas frações de trabalhadores e localidades, quanto dos
tormentos que afetavam os trabalhadores, decorrentes do próprio
trabalho e ou também da falta dele, portanto, do desemprego.
Assim,
esse caráter antagônico da acumulação capitalista foi expresso sob diversas
formas pelos economistas políticos, embora o confundam com fenômenos
em parte efetivamente análogos, mas ainda assim essencialmente diferentes
de modos de produção pré-capitalistas. (p. 275).

Em linhas gerais, a lei absoluta geral da acumulação capitalista
consiste no fato de que quanto mais o exército industrial de reserva
cresce em relação ao exército ativo de trabalhadores, tanto mais se
materializa a superpopulação relativa. Quanto maior for a camada
miserável da classe trabalhadora e o exército industrial de reserva,
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maior será o pauperismo oficial. Esse pauperismo se constitui naquela camada social de perdeu a capacidade de vender sua força de
trabalho e tem que mendigar a caridade pública. Ele se expressa
na forma como o capital se apropria da força de trabalho da classe
trabalhadora através dos diversos mecanismos de exploração e dominação, com a finalidade de assegurar a sua reprodução e a acumulação da riqueza por parte dos capitalistas e, contraditoriamente,
produz a acumulação da miséria, isto é, da classe que produz seu
produto como capital.
Enfim, acabamos de expor o sistema de causalidades do pauperismo nos métodos de expansão e acumulação do capital, conforme
teorizou Marx. Para isso, buscamos o fundamento da Lei Geral da
Acumulação Capitalista, com vista a refletir que a essência desse
problema, ou seja, os seus pressupostos básicos residem no caráter
antagônico da acumulação capitalista, no qual se gera a riqueza de
uns e a miséria de outros. Portanto, a base de sua gênese é essencialmente econômica.
Durante o processo de industrialização europeu, com o surgimento da classe operária e dos problemas socioeconômicos e políticos gerados pelo modo de produção capitalista, surgem também
formas de organização e luta do operariado por melhores condições
de vida e de trabalho, pondo assim em questão a ordem socioeconômica e moral estabelecida, tornando-se para ela um perigo e uma
ameaça constantes. Dessa maneira, estão aí as raízes da denominada
“Questão Social” diretamente imbricada à exploração do trabalho
no capitalismo e da luta da classe operária na busca do acesso à
riqueza socialmente produzida. Assim, a Lei Geral da Acumulação
Capitalista expressa o grau de exploração do trabalho, tendo como
consequência a pobreza que atinge a classe trabalhadora, ao tempo
que garante a expansão, acumulação e reprodução do capital.
As formulações notadamente destinadas a apreender este fenômeno somente no seu aspecto político, destituídas da base material
que o gera, não se revelam suficientes para a apreensão do problema. Ao mesmo tempo, o capitalismo é essencialmente dinâmico e se
transforma no decorrer do seu desenvolvimento. A pauperização do
trabalhador e suas expressões, como fenômenos inerentes ao modo
de acumulação e expansão do capital, certamente passam por modificações em decorrência do desenvolvimento capitalista; na visão de
Mészáros ela se torna, inclusive, conteúdo dos limites absolutos na
reprodução do capital. Esta problemática na atualidade será objeto
das reflexões seguintes.
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Capítulo 2 – O sistema do capital e suas crises na
perspectiva de István Mészáros

A Lei Geral da Acumulação Capitalista, nos deu a apreensão daquilo em que consiste a base material do surgimento do pauperismo
e suas consequências para o trabalhador. Marx apreende sua gênese na base econômica por excelência. Seguindo o mesmo percurso,
nossa pretensão neste momento é refletir o que Mészáros, em “Para
Além do Capital”, compreende como natureza e limites do sistema de
capital e a crise que este sistema atravessa na atualidade.
2.1 Sistema do capital: natureza e limites
Na concepção de sistema do capital, Mészáros (2002, p. 711)
toma Marx como referência inicial quando afirma que o capital “não
é uma simples relação, mas um processo, em cujos vários momentos
sempre é capital [...]”. O capital como um processo histórico-social
vem se transformando, apresentando-se sob diferentes formas, a
partir dos próprios estádios de seu desenvolvimento. Portanto, é no
interior desse processo que ele vai constituindo sua natureza, sua
forma de dominação e de controle sociometabólico que passará a
exercer sobre a produção social, interferindo diretamente na vida
dos indivíduos.
Mészáros concorda com Marx ao afirmar que
o capital como produtor potencial de valor historicamente específico só pode
ser consumado e “realizado” (e, por meio de sua “realização”, simultaneamente também reproduzido numa forma estendida) se penetrar no domínio
da circulação . (p. 711).

A relação entre produção e consumo em termos estruturais é radi-
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calmente redefinida de modo que “a necessária unidade de ambos
se torna insuperavelmente problemática, trazendo, com o passar do
tempo, a necessidade de alguma espécie de crise” (p. 102), como
veremos adiante no segundo item deste capítulo.
Independentemente dos antecedentes históricos do capital, bem antes da fase capitalista já existia capital, mesmo que de forma incipiente. Portanto, o surgimento do capital é anterior à atual forma
capitalista desenvolvida; ele é resultado de um longo e complexo
processo histórico. Pois:
Como força todo-poderosa da reprodução sociometabólica, o capital resulta
de constituintes que, em sua condição original, por necessidade, desempenham necessariamente um papel subordinado, mesmo que dinamicamente
crescente em relação a outras forças e determinações reprodutivas da sociedade dada. (p. 710-711).

Na sequência do seu desenvolvimento histórico, o capital encontra formas de superar “as resistências que encontra e adquire um
“poder soberano”11 para dominar todas as facetas do processo de
reprodução societária” (p. 711).
Apesar de o capital e suas formas mais primitivas existirem há
milênios, a forma capitalista só surge a partir do século XVI, momento em que o capital na forma madura se torna o modo dominante de produção de valor que gera valor, mobilizando a força de
trabalho como fonte de riqueza, por meio do processo de extração
da mais-valia. Portanto, capital e capitalismo são fenômenos distintos. “Capitalismo é aquela fase particular da produção do capital”
(p. 736) em que:
1.a produção para a troca (e assim a mediação e dominação do valor de uso
pelo valor de troca) é dominante; 2.a própria força de trabalho, tanto quanto
qualquer outra coisa, é tratada como mercadoria; 3.a motivação do lucro é a
força reguladora fundamental da produção; 4.o mecanismo vital de formação da mais-valia, a separação radical entre meios de produção e produtores,
assume uma forma inerentemente econômica; 5.a mais-valia economicamente extraída é apropriada privadamente pelos membros da classe capitalista; e
11

Essa ideia do “poder soberano” do capital não deve deixar margem para interpretações de que o capital paira acima dos homens como sujeitos históricos.
Mészáros, frequentemente, reafirma que o próprio capital é um produto das
relações histórico-sociais produzidas pelos próprios homens e, como tal, “o
capital, na verdade, é sempre uma relação social” (p. 837) a ser superada pelos
próprios sujeitos históricos. As sociedades pós-capitalistas que continuam sob
o domínio do capital são exemplares desse “poder soberano”.
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6.de acordo com seus imperativos econômicos de crescimento e expansão, a
produção do capital tende à integração global, por intermédio do mercado
internacional, como um sistema totalmente interdependente de dominação e
subordinação econômica (p. 736-7).

Pelo exposto até o momento, Mészáros considera o capital como
forma histórica anterior ao capitalismo. Trata-se o capitalismo de
uma estrutura social na qual o capital alcança uma dimensão muito avançada, seja nas formas capitalistas, seja nas pós-capitalistas. 12
Para ele, as principais características que definem todas as formas
possíveis de sistema do capital são:
A mais elevada extração praticável do trabalho excedente por um poder de
controle separado, em um processo de trabalho conduzido com base na subordinação estrutural hierárquica do trabalho aos imperativos materiais da produção orientada para a acumulação – “valor sustentando-se a si mesmo” (Marx)
– e para a contínua reprodução ampliada de riqueza acumulada (p. 781).

Contudo, o que pode variar consideravelmente são as formas
particulares de personificação do capital, desde que as novas formas
assumidas se adaptem às exigências que se originam das características definidoras do sistema do capital.
A forma “capital” entendida como compra e venda de mercadorias que fazem parte de um determinado tipo de comércio, mais
precisamente o capital mercantil, é encontrada nos primórdios do
desenvolvimento econômico, ou seja, nas suas formas mais primitivas; é, portanto, o primeiro movimento através do qual “o valor de
troca enquanto tal forma seu conteúdo – não é apenas a forma, mas
também seu próprio conteúdo” (p. 711). Nesse sentido, Mészáros se
apoia novamente em Marx, afirmando que:
A mercadoria, como forma elementar da riqueza burguesa, foi nosso ponto
de partida, o pressuposto do surgimento do capital. Por outro lado, as mercadorias agora aparecem como o produto do capital. Este curso circular adotado por
nossa exposição, por um lado, corresponde ao desenvolvimento histórico do capital,
do qual a troca de mercadorias, o comércio de mercadorias, é uma das condições de
emergência; mas essa mesma condição é formada sobre a base oferecida por vários diferentes estágios de produção que têm todos em comum a situação em que a
produção capitalista ou não existe absolutamente ou existe apenas esporadica12

Mészáros considera como pós-capitalistas as sociedades dos países do Leste
europeu e da URSS que, mesmo passando por uma “revolução”, continuam
sob o domínio do capital, ou seja, o sistema sociometabólico do capital não foi
destruído na sua base material. É importante destacar que o sistema de capital
pós-capitalista existiu nesses países durante várias décadas do século XX.
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mente. Por outro lado, a troca de mercadorias em seu desenvolvimento pleno
e a forma de mercadoria como forma social universalmente necessária do produto surge pela primeira vez como resultado do modo capitalista de produção (p. 707)

Para Mészáros, o problema consiste em que,
sem entender a perversa circularidade do sistema do capital – mediante a qual o
trabalho, sob a forma de trabalho objetivado, alienado, se torna capital e, como
capital personificado, enfrenta e domina o trabalhador –, não há como escapar do
círculo vicioso da autorreprodução ampliada do capital como o modo mais poderoso de controle sociometabólico jamais conhecido na história. Pois o poder
que domina o trabalhador é o mesmo que de forma circular é transformado do
próprio trabalho social que toma uma forma “atrofiada, travestida” e se consolida na “situação fetichizada em que o produto é o proprietário do produtor” (p. 707).

Desse modo, “para ser capaz de romper o círculo vicioso do capital como forma de controle sociometabólico,13 é preciso enfrentar
o fetichismo do sistema em sua fase plenamente desenvolvida” (p.
708). Realizar esse propósito implica inclusive entender que
o capital é apenas uma coisa, tal como o dinheiro o é. No capital, tal como
no dinheiro, relações sociais de produção definidas entre pessoas são expressas como
a relação de coisas com pessoas, ou conexões sociais definidas aparecem como
características sociais naturalmente pertencentes a coisas... O dinheiro não pode se
tornar capital sem ser trocado por capacidade de trabalho como uma mercadoria vendida pelo próprio trabalhador. Por outro lado, o trabalho só pode
aparecer como trabalho assalariado quando suas próprias condições objetivas
o encontram como forças egoístas, como propriedade alheia, valor existente
por si mesmo e apoiado em si próprio, em resumo, como capital (p. 708).

Convém ressaltar que a forma de dominação através da qual o
capital (entendido como trabalho alienado e objetivado) no seu processo de autoreprodução circular exerce o comando sobre o trabalho difere completamente das formas de dominação anteriores. Na
atualidade, verifica-se o quanto é complicada a situação dos trabalhadores no mercado de trabalho capitalista. De fato,
eles têm que entrar, como trabalhadores individuais isolados, em uma relação contratual com as personificações do capital, compelidos – pela ameaça
de perder seu sustento – a aceitar as condições preexistentes do trabalho na
empresa para a qual são nomeados e as regras predeterminadas de disciplina
do trabalho pela qual o autoritarismo do local pode ser “legalmente” exercido.
13

Uma exaustiva discussão sobre essa forma de controle sociometabólico, ou
melhor, sobre a incontrolabilidade do capital, encontra-se em PANIAGO, Maria Cristina S. Mészáros e a Incontrolabilidade do Capital. Maceió, EDUFAL, 2007.
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É assim que os dois pilares da variedade capitalista do sistema do capital (o
autoritarismo do local de trabalho e a tirania do mercado) não apenas se complementam mutuamente, mas também criam a ilusão de liberdade individual (p. 776).

Teoricamente, os trabalhadores bem que podiam se opor e não
aceitar essas condições de contrato estabelecidas pela imposição do
mercado de trabalho. Contudo, na prática, isso é impossível; eles
não têm escapatória, pois, conforme assinala Marx,
a relação-capital é uma relação de compulsão, cuja finalidade é extrair o trabalho
excedente pelo prolongamento do tempo de trabalho – é uma relação de
compulsão que não se apoia em quaisquer relações pessoais de dominação e
dependência, mas surge simplesmente da diferença nas funções econômicas.

No entanto, continua o autor:
Esta relação-capital, como relação de compulsão, é comum a [vários] modos
de produção, mas o modo especificamente capitalista de produção também
possui outros meios de extrair mais-valia [quando a mais-valia é criada apenas
pelo prolongamento do tempo de trabalho, encontramos a produção da mais-valia absoluta]. Portanto, onde esta é a única forma de produção da mais-valia, temos
a subsunção formal do trabalho ao capital (p. 708, grifos na obra).

Por outro lado, a relação-capital é fundamentalmente contraditória, pois tem como característica uma dupla cisão no âmbito do
trabalho e uma duplicação no âmbito do capital, a qual é “parasitária
da cisão do trabalho”. Além disso, acentuando cada vez mais essa
contradição, “as cisões na relação-capital são articuladas – enquanto
a relação for historicamente sustentável – por um inconciliável antagonismo estrutural” (p. 713). Porém, o que faz a relação-capital se
manter sustentável durante um determinado período histórico é que,
na ausência da alternativa sociometabólica requerida, capital e trabalho – e não
o proprietário privado capitalista e suas posses materiais juridicamente salvaguardadas – estão inseparavelmente associados no processo de produção
material, incapazes de sobreviver por si próprios sem a reprodução contínua
um do outro, assim como de seu antagonismo estrutural. Entretanto, não apesar desta contraditoriedade, mas precisamente por causa dela, a relação-capital
é construída e mantida em existência, como um sistema orgânico, afirmando a
si mesma como o processo de reprodução ampliada do capital, em cujos vários momentos “é sempre capital” (p. 713).

Além disso, continua Mészáros,
a especificidade histórica da forma de dominação capitalista plenamente de-
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senvolvida é o que ele denomina de “subsunção real do trabalho ao capital”, caracterizada pela produção em larga escala envolvendo ciência e maquinaria e assegurando o predomínio da mais-valia relativa, em contraste com a prevalência
da mais-valia absoluta sob as condições da subsunção formal do trabalho (p.
708, grifos na obra).

De uma maneira ou de outra, exceto o sistema comunista primitivo baseado na propriedade comunal, que Marx considera como
“surgida naturalmente”, dominação da força de trabalho é algo que
todas as formas de produção partilham com a produção do capital.
Assim,
dado o fetichismo do sistema do capital, cria-se a ilusão, – e, sem dúvida,
avidamente perpetuada com todos os poderes à sua disposição pela ideologia
dominante – de que a relação capital e trabalho sob a ordem capitalista moderna não contém dominação (p. 708-9).

Como esclarece Marx, a realidade mostra que:
Esta constante venda e compra da capacidade de trabalho, e o constante confronto entre o trabalhador e a mercadoria produzida pelo próprio trabalhador,
como comprador de sua capacidade de trabalho e como capital constante,
aparece apenas como a forma mediadora da subjugação do trabalho ao capital, a
subjugação do trabalho vivo como simples meio de preservação e aumento do
trabalho objetivo que alcançou uma posição independente dele.

Explicitando, Marx avança:
Esta perpetuação da relação do capital como comprador e do trabalhador
como vendedor de trabalho é uma forma de mediação que é imanente a esse
modo de produção; mas é uma forma que apenas se distingue em um sentido
formal das outras, mais diretas, formas de escravização do trabalho e de propriedade no trabalho por parte do proprietário das condições de produção. Ela
dissimula como uma mera relação de dinheiro a transação real e a dependência
perpétua, que é constantemente renovada por esta mediação de compra e venda. Não apenas são as condições desse comércio constantemente reproduzidas;
além disso, que um compre e que outro seja obrigado a vender, é o resultado
desse processo. A constante renovação dessa relação de compra e venda apenas
faz a mediação da permanência da relação específica de dependência, dando a
ela a aparência enganadora de uma transação, de um contrato entre proprietários
de mercadorias que possuem direitos iguais e se confrontam de modo igualmente
livre (p. 709).

Portanto, é impossível “emancipar o trabalho de sua subsunção
real e formal” sem combater e superar radicalmente esse tipo de dominação e a exploração real que, no decorrer da história, adquiriram
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as mais variadas formas enquanto mantinham sua substância “subjugante”. Para ilustrar essa constatação, Mészáros toma como exemplo
as sociedades pós-revolucionárias de tipo soviético, que ao tratarem
do “deslocamento jurídico dos capitalistas privados” nem ao menos
conseguiram “arranhar a superfície do problema”. Essa situação
tornou-se ainda mais complicada na medida em que houve uma mudança na forma de “extração diretamente econômica da mais-valia,
sob o capitalismo, para a extração do trabalho excedente imposto e
controlado politicamente sob o sistema do capital pós-capitalista” (p.
709). Daí resulta que “a extração diretamente econômica que predomina sob a variedade capitalista desse modo de reprodução sociometabólica é exercida, segundo Marx, ‘de uma maneira mais favorável à
produção’ ” (p. 709). Em larga medida, isso ocorre devido à
maneira fetichizada de administrar a relação entre capital e trabalho, com sua
tendência mistificadora de esconder a coerção implacavelmente dominante,
que aparece como coisa normal e sob a aparência enganadora de contratos
livremente acordados (p. 709-10).

Consequentemente, “o capital em seu ser-para-si é a personificação necessária do capital que, dependendo das circunstâncias históricas
específicas, pode ou não ser o proprietário capitalista privado dos
meios de produção”. O que vai decidir a questão é a
relação-capital na qual o controlador do trabalhador – que deve ser, sob a forma capitalista do domínio do capital, o capitalista e não um capitalista particular ou individual, este sendo subsidiário ao conceito de capital em si – enfrenta
e domina o trabalhador (p. 720).

As condições necessárias contidas em todas as formas possíveis
da relação-capital desenvolvida, abrangendo inclusive as formas
pós-capitalistas, são:
(1) a separação e a alienação das condições objetivas do processo de trabalho
do próprio trabalho; (2) a imposição de tais condições objetivadas e alienadas
sobre os trabalhadores como um poder separado que exerce comando sobre
o trabalho; (3) a personificação do capital como “valor egoísta” – com sua
subjetividade usurpada e sua pseudopersonalidade – que persegue sua própria
autoexpansão, com uma vontade própria (sem a qual não poderia ser “capitalpara-si” como controlador do próprio sociometabolismo); e (4) a equivalente
personificação do trabalho (isto é, a personificação dos trabalhadores com
“trabalho” destinado a entrar numa relação de dependência ou contratual/
econômica ou politicamente regulada com o tipo historicamente prevalecente
de capital), confinando a identidade do sujeito desse “trabalho” às suas funções produtivas fragmentárias – o que ocorre quando pensamos na catego-
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ria de “trabalho” como o trabalhador assalariado sob o capitalismo ou ainda
como o “trabalhador socialista” cumpridor e supercumpridor de normas sob
o sistema do capital pós-capitalista, com sua forma própria de divisão horizontal e vertical do trabalho (p. 720-721).

Essas quatro condições fundamentais são partes constituintes
do “sistema orgânico” do capital e compatíveis com qualquer tipo
de transformação parcial – capitalista e pós-capitalista –, sem provocar nenhuma modificação na sua substância. Significa dizer que
enquanto essas condições não forem radicalmente superadas pela
constituição de um sistema orgânico alternativo, autenticamente socialista, o capital pode mudar a forma do seu domínio. Tais condições são
fundamentais para que as mediações de segunda ordem possam se
estabelecer.
Portanto, os “componentes inseparavelmente entrelaçados do
sistema orgânico do capital” que se apresentam nas formas capitalista e pós-capitalista são:
CAPITAL, representando não só as condições materiais alienadas de produção, mas, também – na qualidade de personificação dos imperativos materiais
do capital, inclusive o imperativo-tempo –, [...] a subjetividade que comanda
e se opõe ao trabalho; TRABALHO, estruturalmente privado do controle das
condições necessárias de produção, reproduzindo o capital, ao mesmo tempo
que, como sujeito real da produção e personificação do trabalho, confronta defensivamente o capital e ESTADO, como estrutura global de comando político do
sistema antagônico do capital que oferece a garantia final para a contenção dos
antagonismos inconciliáveis e para a submissão do trabalho, já que o trabalho
retém o poder potencialmente explosivo da resistência, apesar da compulsão
inigualável do sistema (p. 917).

Dada a impossibilidade de separar essas três dimensões do sistema do capital que estão materialmente constituídas e intimamente
ligadas entre si, torna-se impossível “emancipar o trabalho sem simultaneamente superar o capital e o Estado” (p. 600). Isso se deve
ao fato de que, ao contrário do que aparenta ser, o sustentáculo
material do capital é o trabalho e não o Estado.
Em se tratando da conquista do poder político do Estado, Mészáros afirma que é impossível esmagar o Estado burguês por essa via,
“pelo menos em uma extensão significativa”. Todavia, “é quase impossível ‘esmagar’ a dependência estrutural herdada do trabalho em
relação ao capital, já que essa dependência é assegurada materialmente pela divisão estrutural hierárquica do trabalho estabelecida”.
O que pode acontecer é ela ser “alterada para melhor apenas pela
reestruturação radical da totalidade do processo sociorreprodutivo,
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isto é, por meio da reconstrução progressiva do edifício herdado em
sua totalidade” (p. 601). Dessa maneira:
Enquanto as funções controladoras vitais do sociometabolismo não forem efetivamente ocupadas e exercidas autonomamente pelos produtores associados,
mas deixadas à autoridade de um pessoal de controle separado (ou seja, um
novo tipo de personificação do capital), o próprio trabalho continuará a reproduzir o poder do capital contra si mesmo, mantendo materialmente e dessa
forma estendendo a dominação da riqueza alienada sobre a sociedade (p. 601).

O sistema sociometabólico do capital resulta de um processo histórico que através da divisão social do trabalho realiza a subsunção
real do trabalho ao capital. Desse modo, as “mediações de segunda
ordem do capital” formam um círculo vicioso que no nível da aparência parece não ter saída. 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” (p. 179).
O surgimento das mediações de segunda ordem acontece num
determinado período histórico da humanidade, afetando profundamente as formas primárias de mediação, as quais foram sendo
modificadas, tornando-se praticamente irreconhecíveis. Por formas
primárias de mediação, Mészáros compreende aquelas formas de
relação entre o homem e a natureza, cuja finalidade consiste em garantir as funções vitais da reprodução individual e social. Elas possuem duas características definidoras que não podem ser alteradas:
1) os seres humanos são uma parte da natureza que deve satisfazer suas necessidades elementares por meio de um intercâmbio com a natureza – e[...]
2) eles são constituídos de tal maneira que não podem sobreviver como indivíduos da espécie a que pertencem (a única espécie “intervencionista” do
mundo natural) num intercâmbio não mediado com a natureza – como fazem os
animais – regulado pelo comportamento instintivo diretamente determinado
pela natureza, por mais complexo que seja esse comportamento instintivo dos
animais (p. 212).

A partir dessas condições e determinações ontológicas, os indivíduos devem se reproduzir através das funções primárias de mediação
estabelecidas entre eles e o intercâmbio com a natureza. Significa
garantir as condições objetivas de produção e reprodução social,
fundadas numa única ontologia humana do trabalho, na qual esses
elementos se desenvolvem.
As formas de mediação primária incluem as relações nas quais
tanto os indivíduos humanos como as “entrelaçadas condições culturais / intelectuais / morais / materiais cada vez mais complexas de
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sua vida são reproduzidos segundo a margem de ação sócio-histórica
disponível e cumulativamente ampliada” (p. 213).
Essas condições podem ser traduzidas como: a fundamental e
mais ou menos espontânea regulação da atividade reprodutora biológica, associada aos recursos disponíveis; a regulação do processo
de trabalho através do qual o necessário intercâmbio comunitário
com a natureza possa produzir os instrumentos de trabalho, empreendimentos produtivos e conhecimentos que visem preservar e
aperfeiçoar o processo de produção, além dos bens essenciais para a
realização do ser humano; o adequado estabelecimento de relações
de troca condizentes com as necessidades humanas requeridas, mutáveis historicamente, objetivando otimizar os recursos naturais e
produtivos, incluindo também os culturalmente produtivos; a organização, controle e coordenação de múltiplas atividades culturais e
materiais, de forma que possa ser garantida a realização do processo
de reprodução sociometabólica cada vez mais complexa; a alocação
racional dos recursos humanos e materiais disponíveis, a “tirania
da escassez” através da utilização econômica (no sentido de fazer
economia) viável dos meios de reprodução da sociedade, ajustados
ao nível de produtividade e aos limites estruturais socioeconômicos
estabelecidos; e a constituição e administração das normas e regulamentos do conjunto da totalidade social, articuladas com as demais
funções e determinações da mediação primária (p. 213).
Nenhum desses imperativos de mediação primária impõe “em si
e por si” a necessidade de estabelecer qualquer tipo de hierarquias
estruturais de subordinação e dominação que caracterize o sistema da reprodução sociometabólica. Notadamente as mediações de
segunda ordem de sistemas sociometabólicos atingem de maneira
profunda a realização das funções da mediação primária. Portanto, as mediações de segunda ordem do capital têm como finalidade
modificar cada uma das formas primárias de mediação, com vistas a
“adequar-se às necessidades expansionistas de um sistema fetichista
e alienante de controle sociometabólico, que subordina absolutamente tudo ao imperativo da acumulação de capital” (p. 213).
Na sequência, veremos como Mészáros apresenta a segunda ordem de mediações do sistema do capital: a família nuclear, articulada
com o “microcosmo” da sociedade, que vem desempenhando uma
dupla função: a reprodução da espécie e a reprodução social, inclusive estabelecendo as mediações essenciais da legislação estatal
para todos os indivíduos, sendo, dessa maneira, fundamental para
a reprodução do Estado; os meios alienados de produção e suas
“personificações”, por meio das quais o capital alcança uma cruel
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“vontade férrea” e uma consciência implacável para submeter todos
aos imperativos desumanizadores da ordem sociometabólica vigente; o dinheiro, com as mais variadas formas de iludir e cada vez mais
dominantes, presente no decorrer do seu desenvolvimento histórico
– desde as manifestações de idolatria na Antiguidade, passando pelo
antigo capital mercantilista –, até atingir a fase do sistema monetário
na atualidade, transformando-se numa “força global opressora”; os
objetivos fetichistas da produção, subjugando de alguma maneira a
satisfação das necessidades humanas (e a prerrogativa vantajosa dos
valores de uso) aos ditames da expansão e acumulação do capital; o
trabalho, “estruturalmente separado da possibilidade de controle”,
tanto nas sociedades capitalistas, nas quais tem de exercer a função
de trabalho assalariado forçado e explorado pela “compulsão econômica”, como nas pós-capitalistas, nas quais toma para si o formato de “força de trabalho politicamente dominada”; as variedades de
formação do Estado do capital no cenário global, onde se confrontam como Estados nacionais autônomos, utilizando os meios mais
violentos, levando a humanidade à beira da autodestruição e ...o
incontrolável mercado mundial, estruturalmente resguardado por seus
respectivos Estados nacionais, no qual
os participantes devem se adaptar às precárias condições de coexistência econômica e ao mesmo tempo esforçar-se por obter para si as maiores vantagens
possíveis, eliminando os rivais e propagando assim as sementes de conflitos
cada vez mais destruidores. (p. 180).

O sistema de mediações acima referido se torna um círculo vicioso pela própria forma como estão articulados todos esses elementos
do modo estabelecido de controle sociometabólico. Ele interfere
diretamente na vida dos indivíduos,
não apenas controla os atores humanos da história com base nos imperativos
objetivos da expansão do capital, ele também os ilude com relação às suas motivações como “agentes livres” e também com relação à margem perceptível
de suas ações. (p. 187).

As mediações de segunda ordem do capital, através das quais as
principais funções da reprodução sociometabólica têm a tarefa de
ser efetivadas, constituem uma “desorientadora rede” na qual estão
incluídos os indivíduos particulares. Por fazerem parte de um determinado grupo social, eles são estabelecidos em um certo ponto
antecipadamente determinado na estrutura de comando do capital,
bem antes de aprender as primeiras palavras no âmbito familiar.
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Esse processo de constituição das mediações de segunda ordem
do capital é demorado e cumulativo, mas nunca uniforme. Evidentemente, quanto mais essas práticas de reprodução se unem mediante
sua “repetição cumulativa”, a tendência que se coloca é a de “constituir
um sistema poderoso e a se reforçar mutuamente” (p. 189). Estando
as mediações de segunda ordem “articuladas e consolidadas como
um sistema coerente, torna-se praticamente impossível eliminar isoladamente uma ou outra de suas estruturas e funções mediadoras
específicas” ou mesmo “introduzir, no sistema firmemente estabelecido, fatores rivais estruturalmente novos e diametralmente contrários à sua complexa rede de partes constituintes mutuamente reforçadoras” (p. 189). Em face desse íntimo entrelaçamento de suas
mediações de segunda ordem, o poder do capital é desempenhado
na nossa época histórica como uma “verdadeira força opressora”. É
dessa maneira que, “ao longo de toda a sua constituição histórica, o
capital se tornou, de longe, o mais poderoso (uma “bomba de extração”, segundo Marx) extrator de excedentes conhecido da humanidade. Na verdade, adquiriu com isto uma justificação autoevidente
de seu modo de ação” (p. 199).
No entender de Mészáros, a constituição do sistema do capital é
“idêntica à emergência de sua segunda ordem de mediações”. Portanto:
O capital em si não passa de um modo e um meio dinâmico de mediação
reprodutiva, devorador e dominador, articulado como um conjunto historicamente específico de estruturas e suas práticas sociais institucionalmente
incrustadas e protegidas. É um sistema claramente identificável de mediações
que, na forma adequadamente desenvolvida, subordina rigorosamente todas
as funções de reprodução social – das relações de gênero e família até a produção material e a criação das obras de arte – à exigência absoluta de sua própria
expansão, ou seja: de sua própria expansão constante e de sua reprodução
expandida como sistema de mediação sociometabólico (p. 188-9).

A razão de todo esse poder reside no fato de que o sistema do
capital
é regido pelo imperativo do valor de troca em permanente expansão a que
tudo o mais – desde as necessidades mais básicas e mais íntimas dos indivíduos até as variadas atividades produtivas materiais e culturais em que eles se
envolvem – deve estar rigorosamente subordinado. (p. 67).

Dessa maneira, para transformar a produção da riqueza no objetivo da humanidade, foi preciso separar valor de uso do valor de
troca, ou seja, atribuir um estatuto de superioridade ao último. Na
realidade, essa característica tornou-se um dos maiores segredos
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“do sucesso da dinâmica do capital, já que as limitações das necessidades dadas não tolhiam seu desenvolvimento”. Na verdade, “o capital estava direcionado para a ‘produção e reprodução ampliada do
valor de troca’, logo ele poderia se antecipar à demanda que já existe
através de uma significante ampliação e operar como um poderoso
incentivo a ela” (p. 606).
Essas considerações de Mészáros indicam que o capital continua
a afirmar seu poder, impondo-se por meio do controle de todos os
aspectos da distribuição e reprodução sociometabólica, de forma
que, mesmo a despeito do seu caráter destrutivo e das contradições
que permeiam todo o sistema, parece não haver saída para a humanidade. Diante dessas condições e determinações,
somente uma alternativa de mudança estrutural/sistêmica e totalmente abrangente é viável com alguma esperança de sucesso duradouro. Isto levanta o
enorme desafio dos problemas da transição de modo estabelecido de reprodução sociometabólica (e seu sistema historicamente específico de mediações
de segunda ordem) para uma ordem social qualitativamente diferente. (p. 189).

Mészáros considera ainda que
o aspecto mais problemático do sistema do capital, apesar de sua força incomensurável como forma de controle sociometabólico, é a total incapacidade
de tratar as causas como causas, não importando a gravidade de suas implicações
a longo prazo. (p. 175).

Não se trata de uma dimensão “historicamente superável”, mas
de um inevitável aspecto estrutural do sistema do capital dirigido
para a expansão que, por intermédio de “ações remediadoras”, deve
buscar soluções para todos os problemas e contradições oriundos
de sua estrutura através de ajustes realizados precisamente nos “efeitos e nas consequências” (p. 175).
O motivo pelo qual o capital não é estruturalmente capaz de
tratar as causas como causas reside no fato de que “esta é a sua própria fundamentação causal: uma verdadeira causa sui perversa” (p. 176).
Esse modo de ser do capital torna-se visível na medida em que, no
transcorrer do seu desenvolvimento histórico, ele consegue superar
de maneira progressiva todas as resistências encontradas, adquirindo um “poder soberano” apto para dominar cada um dos aspectos
particulares do processo de reprodução da sociedade. É desse modo
que
o capital se torna verdadeira causa sui (“sua própria causa”), reproduzindo-se
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como um poder que deve ser transcendido em todos os seus aspectos devido
precisamente ao seu poder autoconstituinte (e que, na ausência de uma alternativa viável, mesmo após uma grave derrota se reconstitui com sucesso) de
causa sui (p. 711).

Portanto,
[...] o capital, como causa sui, não pode reconhecer – menos ainda permitir –
qualquer alternativa a seu próprio modo de operação, que é incorrigivelmente
orientado para a expansão. Assim, as equações do capital não se alteram, nem
mesmo quando o “valor que confronta independentemente a capacidade de
trabalho” se torna simultaneamente um antivalor que confronta toda a humanidade,
pressagiando a destruição do sociometabolismo em si. O fato pode apenas agravar
o autoritarismo do seu sistema de comando, pois a racionalidade auto-orientada
da reprodução ampliada do capital, como causa sui, tem que eliminar – sempre
que necessário, até mesmo pela aplicação das formas mais tirânicas de repressão política – todas as formas alternativas de racionalidade (p. 940).

Daí porque, para o nosso autor,
o capital deve ser superado na totalidade de suas relações, caso contrário o seu
modo de reprodução sociometabólica, que a tudo domina, não poderá ser deslocado mesmo em relação a assuntos de relativamente menor importância. (p. 711).

Segundo Mészáros, a condição decisiva para “a existência e o
funcionamento do capital é que ele seja capaz de exercer comando
sobre o trabalho”. Evidentemente, as maneiras pelas quais esse comando pode e deve desempenhar suas funções estão sujeitas às mudanças históricas aptas a assumir as formas mais “desconcertantes”.
Porém, a
condição absoluta do comando objetivado e alienado sobre o trabalho – exercido
de modo indivisível pelo capital e por mais ninguém, sob quaisquer que sejam
suas formas realmente existentes e possíveis – deve permanecer sempre. Sem
ela, o capital deixaria de ser e desapareceria da cena histórica (p. 710).

Portanto, é impossível restabelecer ao próprio trabalho o “poder
alienado” de comando sobre o trabalho, alterando simplesmente as
“personificações do capital privado”; isso só acontecerá quando se
substituir o “sistema orgânico” fundado como “controlador absolutamente abrangente e dominante da reprodução societária” (p. 712).
Conforme afirma Mészáros, “naturalmente, o sistema do capital
não surgiu a partir de alguma predestinação mítica nem das determinações decisivas e das exigências autorrealizáveis da chamada ‘natureza humana’ ” (p. 183). O que realmente importa no trato dessas
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questões é compreendermos a natureza do capital.
O problema da natureza do capital é uma questão bastante complexa, pois “os aspectos históricos do modo de controle sociometabólico do capital estão inextricavelmente entrelaçados em sua dimensão trans-histórica, criando a ilusão de que o capital paira acima da
história”. Além do que, “é também da maior importância prática – e
literalmente vital para a sobrevivência da humanidade” (p. 184). É
praticamente impossível conseguir estabelecer “o controle sobre as
determinações alienantes, desumanizantes e destrutivas do capital
(que demonstrou ser incontrolável ao longo de toda a história)”,
sem entender a sua natureza. Essa sua “natureza mais profunda”
refere-se, portanto, à inalterável permanência de suas determinações
essenciais e “não à sua forma e a seu modo de existência sempre
historicamente adaptados” (p. 184).
Mais uma vez, Mészáros recorre a Marx ao dizer que “a natureza
do capital permanece a mesma tanto em sua forma desenvolvida como na subdesenvolvida” (p. 184, grifos na obra). Isso significa que para entender o
problema da historicidade, é preciso situá-lo no quadro de referência de uma “ontologia social dialética de fundamentação objetiva,
que não deve ser confundida com as tradicionais variedades teológicas ou metafísicas da ontologia” (p. 184).
Por isso, é de fundamental importância entender a dialética objetiva contida no modo de funcionamento do sistema do capital, ou
seja, essas leis internas de desenvolvimento que fazem parte da sua
natureza mais profunda. Dessa forma, é necessário compreender “a
dialética objetiva da contingência e da necessidade, assim como do histórico e do trans-histórico no contexto do modo de funcionamento do sistema do capital” (p. 184). Esses são os parâmetros categorizadores
que permitem “identificar os limites relativos e absolutos dentro dos
quais o poder sempre historicamente ajustado do capital se afirma
trans-historicamente, através de muitos séculos” (p. 185). Portanto, estando submetido a essas “determinações categóricas e estruturais”,
o capital, como modo de controle sociometabólico, pode assegurar,
acima de todos os seres humanos, as leis funcionais que emanam de sua natureza, sem levar em conta a boa ou má disposição que pudessem ter em relação
ao impacto dessas leis sob determinadas circunstâncias históricas (p. 184).

Convém salientar que “a natureza inalterável do capital”, ou seja,
“sua determinação estrutural objetiva”, o torna (1) apropriado para
realizar determinados tipos de objetivos no interior da estrutura sistêmica de suas “mediações de segunda ordem” e (2) “total e poderosamente
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hostil para aceitar todos os tipos que não se ajustam à rede estabelecida da segunda ordem de mediações” (p. 184), sem levar em consideração a real importância das raízes dos interesses humanos. É nisso
que se constitui a “viabilidade histórica do capital”, condição necessária para desempenhar “as funções de um processo de reprodução
social” desse porte. O fato é que, para que o capital possa alcançar
seus objetivos, quais sejam, acumular e expandir-se cada vez mais,
ele “deve afirmar seu domínio absoluto sobre todos os seres, mesmo na forma mais desumana, quando estes deixam de se adaptar a
seus interesses e a seu impulso para a acumulação” (p. 185).
O processo global de desumanização que ocorreu no desenrolar
do século XX e sua “adaptação histórica” à nova condição de destruição das massas em nada alteraram a natureza do capital. Para
atender às novas circunstâncias,
o capital foi capaz de impor à humanidade as desumanidades ditadas por sua
natureza numa escala incomensuravelmente maior do que nunca, ao mesmo
tempo isentando muito convenientemente suas próprias personificações de
culpa e responsabilidade. Com isso, o capital apenas mudou seu modo e seus
meios de funcionamento anteriores, utilizando todas as tecnologias e todos
os instrumentos de destruição disponíveis contra as dificuldades que teve de
superar, de acordo com sua natureza (p. 185-6).

Em vista disso, com as transformações ocorridas no decorrer
do século passado, observa-se que o capital alastrou-se e dominou
todos os cantos da terra. Porém, ele não teve a capacidade suficiente
para solucionar os problemas que os indivíduos têm de enfrentar
no cotidiano de suas vidas. Particularmente, a penetração do capital
nos países subdesenvolvidos só piorou esses problemas. A tão propalada promessa de “modernização” após décadas de intervenção
“só ofereceu a intensificação da pobreza, a dívida crônica, a inflação
insolúvel e uma incapacitante dependência estrutural” (p. 92). Esse
estado de coisas leva Mészáros a afirmar que:
As coisas mudaram bastante nessas últimas décadas, em relação ao passado expansionista. O deslocamento das contradições internas do capital podia
funcionar com facilidade relativa na fase de ascendência histórica do sistema.
Sob tais condições, era possível tratar de muitos problemas varrendo-os para
debaixo do tapete das promessas não cumpridas, como a modernização no
“Terceiro Mundo” e uma prosperidade bem maior nos países “metropolitanos”, afirmada com base na expectativa de produção de um bolo que cresceria
infinitamente. Todavia, a consumação da ascendência histórica do capital altera radicalmente a situação (p. 92).
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Na realidade, chega-se a um ponto em que as promessas não
cumpridas devem ser totalmente esquecidas, e determinados ganhos
alcançados pela classe trabalhadora em “países capitalistas avançados” devem ser negociados de maneira que possam assegurar a manutenção da ordem socioeconômica e política vigente. Toda essa
situação indica que:
As celebrações triunfalistas de poucos anos atrás hoje soam bastante ocas. O
desenvolvimento enviesado do último século, que simplesmente multiplicou
os privilégios de poucos e a miséria de muitos, não trouxe solução no modelo
da “vitória civilizada da propriedade móvel” (Marx). Mas surgiu uma condição radicalmente móvel no decorrer das últimas décadas, afetando seriamente
as perspectivas futuras de desenvolvimento. Do ponto de vista do capital, é
hoje particularmente grave o fato de que mesmo os privilégios de poucos já
não podem ser sustentados nas costas dos muitos, em nítido contraste com o
passado. Em consequência, todo o sistema está se tornando bastante instável,
ainda que leve algum tempo antes que transpirem todas as implicações dessa
instabilidade sistêmica, exigindo remédios estruturais em lugar do adiamento
manipulativo (p. 92-3).

Nesse sentido, abre-se hoje a possibilidade de uma “perspectiva
alternativa”, conforme Marx já havia assinalado antes. Não há muito
tempo, os problemas acumulados até então podiam ser ignorados
ou subestimados em “conversas complacentes sobre ‘disfunções’
mais ou menos manipuláveis”. Na medida em que se torna insustentável manter os privilégios de uma minoria mediante a exploração
da maioria, esse tipo de conversa perde o sentido. Na realidade, as
mesmas pessoas que há bem pouco tempo queriam que ficássemos
contentes com suas explicações sobre meras “dificuldades técnicas”
e “disfunções temporárias”, agora já começam a apelar para “problemas compartilhados por todos” e a necessidade de “esforços
comuns” para resolvê-los, sem ultrapassar os limites da ordem estabelecida, ao tempo que se mostram atônitas com o que parece estar
acontecendo em todo o mundo (p. 93).
Dada a “natureza global das transformações históricas” que aconteceram desde os dias de Marx até hoje, e em consequência desse “desenvolvimento global enviesado ocorrido nesses últimos cem anos,
sob a dominação de meia dúzia de países capitalistas avançados” (p.
91-2), verifica-se que (...) “a consumação da ascendência global do
sistema do capital, apesar de cinco séculos de expansão e acúmulo”
(p. 92), tem trazido para a humanidade uma condição de vida miserável, ameaçando, desse modo, a sua sobrevivência. Trata-se de uma
crise de natureza estrutural que com seu caráter destrutivo vem pondo em risco o sistema de reprodução sociometabólico, ameaçando a
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própria sobrevivência da humanidade como tal. Essa crise estrutural
do capital será objeto de análise a seguir.
2.2 A crise estrutural do capital
O capital como sistema de controle sociometabólico
é absolutamente irresistível enquanto conseguir extrair e acumular trabalho
excedente – seja na forma econômica direta, seja na forma basicamente política – no decurso da reprodução expandida da sociedade considerada. (p. 100).

Ao ocorrer qualquer entrave no interior desse processo de expansão e acumulação, as consequências são avassaladoras, resultando em crises de natureza socioeconômica e política.
O que nos importa agora salientar é o caráter destrutivo que
acompanha as crises socioeconômicas e políticas que a humanidade
tem experimentado no decorrer do século XX, principalmente por
ocasião das duas grandes guerras mundiais. Diante dessas experiências não é difícil vislumbrar o que uma “crise sistêmica” ou mesmo
uma “crise estrutural” pode desencadear, isto é, “uma crise que afete
o sistema do capital global não apenas em um de seus aspectos – o
financeiro/monetário, por exemplo –, mas em todas as suas dimensões fundamentais, ao colocar em questão a sua viabilidade como
sistema reprodutivo social”. Na ocorrência de uma crise desse porte,
seus constituintes destrutivos avançam com força extrema, ativando o espectro da incontrolabilidade total numa forma de fazer prever a autodestruição,
tanto para este sistema reprodutivo social excepcional, em si, como para a
humanidade em geral. (p. 100)

Na situação de crise em que vivemos, significa dizer que o capital
por sua própria natureza antagônica é incapaz de adaptar-se por muito tempo a ajustes anteriormente utilizados para manter um equilíbrio
dentro das “condições de ‘normalidade’ de perturbações e bloqueios
cíclicos relativamente determinados” (p. 100). Segundo Mészáros,
o capital jamais se submeteu a controle adequado duradouro ou a uma autorrestrição racional. Ele só era compatível com ajustes limitados e, mesmo esses,
apenas enquanto pudesse prosseguir sob uma ou outra forma, a dinâmica de
autoexpansão e o processo de acumulação. Tais ajustes consistiam em contornar os obstáculos e resistências encontrados, sempre que ele fosse incapaz de
demoli-los. (p. 100).
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Essa característica, típica da incontrolabilidade do capital, era um
dos fatores mais importantes para assegurar o “avanço irresistível
do capital” e alcançar sua “vitória final”, apesar de que, no decorrer
da história, “o modo de controle metabólico do capital constituiu a
exceção, e não a regra”. Pensando bem, historicamente, o capital apareceu como força “estritamente subordinada”. O mais grave é que,
em razão da subordinação necessária do “valor de uso” – ou seja, a produção
para as necessidades humanas – às exigências da autoexpansão e acumulação,
o capital em todas as suas formas tinha de superar também a abominação de
ser considerado, por muito tempo, a forma mais “antinatural” de controlar a
produção de riquezas. (p. 100).

Foi dessa maneira que o capital, graças a sua incontrolabilidade,
conseguiu vencer todas as barreiras que se apresentaram como objeção a ele, independentemente do “poder material delas e de quanto eram absolutizadas em termos do sistema de valor prevalecente
na sociedade”. Com isso, conseguiu elevar “seu modo de controle
metabólico ao poder de dominância absoluta como sistema global
plenamente estendido” (p. 101). As implicações desse domínio representam um grande perigo para a humanidade, já que o capital na
sua sede de expansão e acumulação arrasta consigo o espectro da
crise e da destruição. Nas palavras de Mészáros:
A crise do capital percebida por Marx em meados do século XIX no “cantinho do mundo europeu” por muito tempo não foi uma crise geral. Ao contrário, a continuação da ascendência histórica da ordem burguesa no “terreno
bem mais amplo” do resto do mundo dissolveu durante todo um período
histórico até mesmo a relativamente limitada crise europeia. Em consequência, o próprio movimento socialista inicialmente articulado por Marx e seus
camaradas intelectuais e políticos foi fatalmente prematuro (p. 219).

Diante da experiência histórica expressa por Marx, é de fundamental importância estabelecer a diferença entre a natureza de
uma crise cíclica e uma crise estrutural, como veremos mais adiante.
Mészáros observa que na atualidade a situação é fundamentalmente
diferente do período que Marx analisou, chegando a ser totalmente
oposta. Apesar do aprofundamento da crise estrutural expressar que
‘a realidade está começando a se movimentar em direção ao pensamento’, parece que em consequência das derrotas e falhas do movimento socialista (em
especial no passado recente), o próprio pensamento – e as indispensáveis forças materiais e organizacionais, sem as quais nem o mais válido pensamento
tem condições de ‘agarrar as massas’ e tornar-se uma força material eficaz – se
recusa a caminhar na direção da realidade e ‘lutar por sua própria realização’.
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Nesse meio tempo, as necessidades das pessoas continuam frustradas e negadas, como sempre (p. 219).

Mesmo com as grandes derrotas sofridas no passado,
a questão decisiva é o fato de que o final da ascendência histórica do capital
em nossa época – seu domínio agora se estende aos bolsões mais distantes e
anteriormente isolados do planeta – ativou os limites absolutos deste sistema
de controle sociometabólico.(p. 219).

Significa dizer que
com o relacionamento do modo de reprodução social do capital à causalidade
e ao tempo, [...] a margem de deslocamento das contradições do sistema se
torna cada vez mais estreita e suas pretensões ao inquestionável status de causa
sui, visivelmente absurdas. (p. 219).

Isso acontece, não obstante o seu poder destrutivo, que atualmente tem se colocado a serviço de suas personificações. Tal poder
tem a capacidade de atingir a humanidade por inteiro.
Fixemos essa afirmativa de Mészáros: “a crise do capital que
experimentamos hoje é fundamentalmente uma crise estrutural”.
Partindo dessa premissa, não existe nenhum problema em vincular
capital à crise, pois
crises de intensidade e duração variadas são o modo natural de existência do
capital: são maneiras de progredir para além de suas barreiras imediatas e, desse modo, estender com dinamismo cruel sua esfera de operação e dominação.
(p. 795).

Não interessa ao capital a superação permanente de todas as crises,
muito embora seus defensores busquem a qualquer preço a realização dessa façanha.
No mundo do capital, as expressões de uma crise estrutural podem ser reconhecidas tanto em suas dimensões internas como nas
instituições políticas. Sem dúvida, a crise estrutural reside e emana
das três dimensões internas fundamentais do capital: “produção,
consumo e circulação/distribuição/realização”. Tais dimensões
“tendem a se fortalecer e a se ampliar por algum tempo, provendo
também a motivação interna necessária para a sua reprodução dinâmica recíproca em escala cada vez mais ampliada”. Inicialmente,
as “limitações imediatas” de cada uma em particular são superadas
devido à “interação” existentes entre elas. Assim sendo,
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os limites parecem verdadeiramente ser meras barreiras a serem transcendidas, e as contradições imediatas não são apenas deslocadas, mas diretamente
utilizadas como alavancas para o aumento exponencial no poder aparentemente ilimitado de autopropulsão do capital. (p. 798).

Portanto, não pode ocorrer qualquer crise estrutural se este importante processo de “autoexpansão” – que ao mesmo tempo consiste no mecanismo de superar ou deslocar as contradições internas
– estiver funcionando.
Como vimos, a crise estrutural do capital reside e emana das três
dimensões internas acima referidas. Apesar das “disfunções” existentes em cada uma, observando-as separadamente, elas devem ser
distintas da “crise fundamental do todo”, a qual baseia-se no “bloqueio sistemático das partes constituintes vitais”. A importância dessa
distinção verifica-se quando,
dadas as interconexões objetivas e as determinações recíprocas em circunstâncias específicas, até mesmo um bloqueio temporário de um dos canais internos
pode emperrar todo o sistema com relativa facilidade, criando desse modo a
aparência de uma crise estrutural, quando surgem algumas estratégias voluntaristas resultantes da percepção equivocada de um bloqueio temporário como
crise estrutural (p. 799).

Sob o ponto de vista de Mészáros, a novidade histórica da crise
atual reside no fato de que ela apresenta um “caráter universal”,
abrangendo todas as esferas do sistema; um “alcance verdadeiramente global”, atingindo a totalidade dos países; uma “escala de tempo extensa, contínua” e um “modo rastejante” de se desdobrar. Isso não
significa dizer que mesmo quando a “complexa maquinaria” comprometida com a “administração da crise” e com o “deslocamento” temporário das “crescentes contradições” perder sua força, não
possam ocorrer “convulsões violentas”.
Nos dias atuais, estamos vivendo uma crise estrutural do capital
que “afeta a totalidade de um complexo social em todas as relações
com suas partes constituintes ou subcomplexos, como também a
outros complexos aos quais é articulada”. Além do mais, é por essa
razão que “uma crise estrutural põe em questão a própria existência do complexo global envolvido, postulando sua transcendência e
sua substituição por algum complexo alternativo”. Assim, “[...] uma
crise estrutural não está relacionada aos limites imediatos, mas aos
limites últimos de uma estrutura global”. (p. 797).
Mészáros afirma que os limites imediatos podem ser ampliados
de três maneiras diferentes:
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(a) modificação de algumas partes de um complexo em questão; (b) mudança
geral de todo o sistema ao qual os subcomplexos particularmente pertencem;
e (c) alteração significativa da relação do complexo global com outros complexos fora dele. (p. 797).

Consequentemente,
quanto maior a complexidade de uma estrutura fundamental e das relações
entre ela e outras com as quais é articulada, mais variadas e flexíveis serão suas
possibilidades objetivas de ajustes e suas chances de sobrevivência até mesmo
em condições extremamente severas de crise. (p. 797).

Ou seja, as
contradições parciais e “disfunções”, ainda que severas em si mesmas, podem
ser deslocadas e tornadas difusas – dentro dos limites últimos ou estruturais do
sistema – e neutralizadas, assimiladas, anuladas pelas forças contrárias, que podem até mesmo ser transformadas em força que ativamente sustenta o sistema
em questão. (p. 797).

Em se tratando ainda de limites, Mészáros esclarece que existem
os limites relativos e absolutos do sistema do capital:
Os limites relativos são os que podem ser superados quando se expande progressivamente a margem e a eficiência produtiva – dentro da estrutura viável
e do tipo buscado – da ação socioeconômica, minimizando por algum tempo
os efeitos danosos que surgem e podem ser contidos pela estrutura causal
fundamental do capital (p. 175).

Esses limites estão relacionados às crises periódicas que o capitalismo tem enfrentado em diversas ocasiões no decorrer do seu
processo histórico. A esse respeito, a crise de 1929 - 33 é exemplar
desse tipo de crise, pois,
por mais severa e prolongada que tenha sido, ela afetou um número limitado
de dimensões complexas de mecanismos de autodefesa do capital, conforme o estado relativamente subdesenvolvido das suas potencialidades globais
na ocasião. Mas, antes que essas potencialidades pudessem ser desenvolvidas
completamente, alguns importantes anacronismos políticos precisaram ser
eliminados, o que se percebeu durante a crise, com brutal clareza e implicações de longo alcance (p. 803).

Por outro lado, apesar de todo dano e sofrimento causados nas
massas em geral,
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por maior que fosse a crise, ela não podia ser considerada como uma crise
estrutural, pois deixava um grande número de opções abertas para a continuada
sobrevivência do capital, bem como para a sua recuperação e sua reconstituição mais forte do que nunca em uma base economicamente mais saudável e
mais ampla. (p. 793).

O interessante é que, quando aconteciam essas crises cíclicas,
eram consideradas como “anormalidade” do sistema e se alternavam “com períodos muito longos de crescimento ininterrupto e
desenvolvimento produtivo”. Hoje, diante das condições em que
vivemos, elas podem se tornar “a normalidade do ‘capitalismo organizado’ ”. (p. 697).
Com base nessas constatações, Mészáros considera a crise de
1929-33 como sendo uma ‘crise de realização’, isto porque, comparado ao período do pós-guerra, havia um nível muito baixo de
produção e consumo. Não sendo uma crise global do capital,
forneceu estímulo e pressão necessários para o realinhamento de suas várias
forças constituintes, conforme as relações de poder objetivamente alteradas,
muito contribuindo, desse modo, para o desenvolvimento das tremendas potencialidades do capital inerentes à sua “totalidade intensiva. (p. 805-6).

De modo externo, essa crise expressou: (1) “uma mudança dramática do imperialismo multicentrado, ultrapassado, militar e político perdulariamente intervencionista para um sistema de dominação
global” que, sob o domínio norte-americano transformou-se num
sistema muito mais “dinâmico” e “economicamente mais viável e
integrado”; (2) a instituição do Sistema Monetário Internacional e
de outros órgãos de fundamental importância para a regulamentação das relações entre os capitais, agora muito mais “racionais”
do que existiam “à disposição da estrutura multicentrada”; (3) “a
exportação de capital em grande escala” e, juntamente com ela, a
“perpetuação efetivada da dependência e do subdesenvolvimento
imposto” e o “repatriamento” de forma segura, em larga escala, de
“taxas de lucro” absolutamente impensáveis nos países de origem;
e (4) “a incorporação relativa, em graus variados, das economias
de todas as sociedades pós-capitalistas na estrutura de intercâmbios
capitalistas” (p. 806).
Sob outro aspecto, interiormente, a história do êxito do capital poderia ser narrada do seguinte modo: (1) utilização de várias formas
de intervenção estatal com vistas à expansão do capital privado; (2)
o processo de estatização, no qual se verifica a “transferência de indústrias privadas falidas”, mas fundamentais, para a esfera pública, e
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“sua utilização para novamente apoiar, através dos fundos estatais,
as operações do capital privado”, transformando-as novamente em
“monopólios ou quase monopólios privados”, logo após terem se
tornado de novo “altamente lucrativas pela injeção de fundos volumosos financiados pela tributação geral”; (3) implementação e
desenvolvimento de uma economia de “pleno emprego” durante o
período da guerra, estendendo-se por um bom tempo, alcançando
um grande sucesso; (4) no plano da “economia de consumo”, houve
uma “larga abertura de novos mercados e ramos de produção” com
uma força amplamente distendida, junto com o sucesso do capital
em criar e manter padrões extraordinariamente esbanjadores de consumo, principal razão da existência dessa economia; (p. 806) e,
(5) para coroar tudo isso, tanto no porte de seu peso econômico como na sua
significação política, a instituição de um enorme ‘complexo industrial/militar’
como controlador e beneficiário direto da fração mais importante da intervenção estatal: com isso, simultaneamente, o isolamento de bem mais de um terço
da economia das desconfortáveis flutuações e incertezas do mercado. (p. 806).

Apesar do valor intrínseco dessas realizações e de todos os problemas contidos nelas, não deixou de haver uma autoexpansão do
capital favorecendo a continuidade de sua existência.
Do ponto de vista de Mészáros, “todo sistema de reprodução
sociometabólica tem seus limites intrínsecos ou absolutos” (p. 216);
no entanto, é preciso tomar consciência da “ativação dos limites absolutos do capital” para ficarmos atentos quanto as suas implicações
destrutivas, e não cairmos na falsa ilusão quanto à saída da crise.
Nesse sentido, o nosso autor faz algumas ressalvas extremamente
importantes. Primeiro:
A expressão “limites absolutos” não implica algo absolutamente impossível de
ser transcendido, como os apologistas da ‘ordem econômica ampliada’ dominante tentam nos fazer crer para nos submeter à máxima do ‘não há alternativa’.
Esses limites são absolutos apenas para o sistema do capital, devido às determinações mais profundas de seu modo de controle sociometabólico (p. 220).

Segundo: é necessário “fazer a ressalva de que não devemos imaginar que o incansável impulso do capital de transcender seus limites deter-se-á de repente com a percepção racional de que agora o
sistema atingiu seus limites absolutos”. Contrariamente, o que pode
acontecer é a tentativa de todas as formas no sentido de intensificar
essas contradições, buscando “ampliar a margem de manobra do
sistema do capital em seus próprios limites estruturais” (p. 220).
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Mészáros também considera “a impossibilidade de impor restrições internas a seus constituintes econômicos e a necessidade atualmente inevitável de introduzir grandes restrições” como “a mais
problemática das contradições gerais” existentes no sistema do capital; “qualquer esperança de encontrar uma saída desse círculo vicioso, nas circunstâncias marcadas pela ativação dos limites absolutos
do capital, deve ser investida na dimensão política do sistema” e na
utilização de restrições autoritárias extremas, através de uma ação
corretiva via aparato policial, acentuando, nesse caso, o pleno poder
do Estado. Desse modo, não se pode duvidar que
o sucesso ou não dessa ação corretiva (ajustada aos limites estruturais do sistema global do capital), apesar do seu caráter evidentemente autoritário e de
sua destrutividade, vai depender da capacidade ou incapacidade da classe trabalhadora de rearticular o movimento socialista como empreendimento verdadeiramente internacional. (p. 220).

Nesse momento, importa salientar que esses “limites absolutos”
do capital colocam em funcionamento toda a sua estrutura causal.
Daí porque
ultrapassá-los exigiria a adoção de estratégias reprodutivas que, mais cedo ou
mais tarde, enfraqueceriam inteiramente a viabilidade do sistema do capital
em si. Portanto, não é surpresa que este sistema de reprodução social tenha
de confinar a qualquer custo seus esforços remediadores à modificação parcial estruturalmente compatível dos efeitos e consequências de seu modo de
funcionamento, aceitando sem qualquer questionamento sua base causal – até
mesmo nas crises mais sérias (p. 175).

Como vimos, o mecanismo interno de funcionamento do sistema
do capital tem seus limites absolutos. Todavia, esses limites não podem ser ultrapassados sem que o “modo de controle prevalecente”
(p. 216) se transforme em um outro modo qualitativamente diferente.
No tocante à crise estrutural do capital que estamos experimentando desde os anos 70, na verdade está relacionada a algo mais restrito que as condições absolutas. Significa simplesmente dizer que
a tripla dimensão interna da autoexpansão do capital exibe perturbações cada
vez maiores. Ela não apenas tende a romper o processo normal de crescimento, mas também pressagia uma falha na sua função vital de deslocar as
contradições acumuladas do sistema. (p. 799).

Em última análise, quando os interesses de cada dimensão interna deixam de ser idênticos com os das outras, a situação muda
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radicalmente: A partir desse dado momento,
as perturbações e “disfunções” antagônicas, ao invés de serem absorvidas /
dissipadas /desconcentradas e desarmadas, tendem a se tornar cumulativas e,
portanto estruturais, trazendo com elas um perigoso bloqueio ao complexo
mecanismo de deslocamento das contradições. Desse modo, aquilo com o que nos
confrontamos não é mais simplesmente “disfuncional”, mas potencialmente
muito explosivo (p. 800).

A razão consiste no fato de que o capital jamais resolveu ao menos a menor de suas contradições. Isto porque, devido a sua própria
natureza, o capital desenvolve-se nelas. Portanto,
seu modo normal de lidar com contradições é intensificá-las, transferi-las para
um nível mais elevado, deslocá-las para um plano diferente, suprimi-las quando possível, e quando elas não puderem mais ser suprimidas, exportá-las para
uma esfera ou um país diferente. (p. 800).

É por esse motivo que é tão potencialmente perigoso e explosivo
o progressivo bloqueio na exportação e no deslocamento das contradições internas do capital.
Além da esfera socioeconômica, a crise estrutural tem seus reflexos incidindo de forma bastante ruidosa sobre as instituições políticas. Observa-se que, diante da instabilidade das condições socioeconômicas atuais, tem-se a necessidade de novas “garantias políticas”
muito mais poderosas que não podem ser proporcionadas pelo Estado. Desse modo,
o desaparecimento ignominioso do Estado de bem-estar social expressa claramente a aceitação do fato de que a crise estrutural de todas as instituições políticas
já vem fermentando sob a crosta da “política de consenso” há bem mais de
duas décadas (p. 800).

Contudo, é preciso enfatizar que as contradições que não se manifestam de maneira alguma, se dissipam na “crise das instituições”;
contrariamente, elas afetam a sociedade como um todo de uma maneira nunca vista anteriormente. Na verdade, “a crise estrutural do
capital se revela como uma verdadeira crise de dominação em geral”.
Na atualidade, podemos constatar esse tipo absurdo de dominação através do espectro de destruição que a tal crise vem recobrindo
de uma forma geral, o conjunto das relações humanas. Nota-se que
a devastação sistemática da natureza e a acumulação contínua do poder de
destruição – para as quais se destina globalmente uma quantia superior a um

72

Edlene Pimentel
trilhão de dólares por ano – indicam o lado material amedrontador da lógica
absurda do desenvolvimento do capital. Ao mesmo tempo, ocorre a negação
completa das necessidades elementares de incontáveis milhões de famintos:
o lado esquecido e que sofre as consequências dos trilhões desperdiçados (p.
801).

Esse sistema de dominação está em crise porque “sua raison
d’être”14 e sua justificação históricas desapareceram e já não podem
ser mais reinventadas, por maior que seja a manipulação ou a pura
repressão. Desse modo, “ao manter milhões de excluídos e famintos, quando os trilhões desperdiçados poderiam alimentá-los mais
de cinquenta vezes, põe em perspectiva o absurdo desse sistema de
dominação” (p. 801). O mesmo acontece em outros âmbitos da esfera humana, nos quais reinam os conflitos de gerações, a negação
de oportunidade de trabalho para milhões de homens, a pressão da
“aposentadoria precoce” para outros, a destruição da família, enfim a exacerbação da desigualdade e consequentemente um processo de desumanização cada vez mais crescente. Porém, como assinala Mészáros, “tipicamente, as soluções propostas nem sequer
arranham a superfície do problema, sublinhando, novamente, que
estamos à frente de uma contradição interna insolúvel do próprio
capital” (p. 802). Levando em consideração que o capital só funciona através de contradições,
ele tanto cria como destrói a família; produz a geração jovem economicamente independente com sua “cultura jovem” e a arruína; gera as condições de
uma velhice potencialmente confortável, com reservas sociais adequadas, para
sacrificá-las aos interesses de sua infernal maquinaria de guerra. Seres humanos são, ao mesmo tempo, absolutamente necessários e totalmente supérfluos
para o capital (p. 802).

Nesse contexto, defrontamos-nos cotidianamente com as consequências desumanizadoras do capital, advindas das suas próprias
contradições e com a crise progressiva desse sistema de dominação.
No entanto, para que o capital possa alcançar seus objetivos, quais
sejam, acumular e expandir-se cada vez mais, ele “deve afirmar seu
domínio absoluto sobre todos os seres, mesmo na forma mais desumana, quando estes deixam de se adaptar a seus interesses e a seu
impulso para a acumulação” (p. 185).
14

Segundo Mészáros, a raison d’être (razão de ser) do capital é “a extração máxima
de trabalho excedente dos produtores de qualquer forma compatível com seus
limites estruturais”, já que seria impossível cumprir plenamente suas funções
sociometabólicas de uma outra maneira (p. 99).
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Diante da atual crise estrutural, imaginar a possibilidade de encontrar “remédios duradouros” e “soluções permanentes” para ela
torna-se algo problemático, visto que essa forma de pensar “não
conta com absolutamente nada para respaldar o sonho inviável de perseguir a ‘linha de menor resistência’ quando isso não é mais possível”
(p. 807). Portanto, as condições para administrar a crise estrutural
do capital estão diretamente vinculadas a algumas contradições internas muito importantes que “afetam tanto os problemas internos
dos vários sistemas envolvidos” como as relações existentes entre
elas. Em síntese, os problemas seriam:
(1) As contradições socioeconômicas internas do capital “avançado”, que se
manifestam no desenvolvimento cada vez mais desequilibrado sobre o controle direto ou indireto do “complexo industrial militar” e do sistema de corporações transnacionais;
(2) As contradições sociais, econômicas e políticas das sociedades pós-capitalistas, tanto isoladamente como em sua relação com as demais, que conduzem
à sua desintegração e, desse modo, à intensificação da crise estrutural do sistema global do capital;
(3) As rivalidades, tensões e contradições crescentes entre os países capitalistas mais importantes, tanto no interior dos vários sistemas regionais como
entre eles, colocando enorme tensão na estrutura institucional estabelecida (da
Comunidade Europeia ao Sistema Monetário Internacional) e fazendo prever
o espectro de uma devastadora guerra comercial;
(4) As dificuldades crescentes para manter o sistema neocolonial de dominação (do Irã à África, do sudeste Asiático à Ásia Oriental, da América Central à
do Sul), ao lado das contradições geradas dentro dos países “metropolitanos”
pelas unidades de produção estabelecidas e administradas por capitais “expatriados” (p. 808).

Conforme o que foi visto,
em todas as quatro categorias – cada uma das quais corresponde a uma multiplicidade de contradições – a tendência é para a intensificação, e não para
a diminuição, dos antagonismos existentes. Além disso, a severidade da crise é acentuada pelo efetivo confinamento da intervenção à esfera dos efeitos,
tornando proibitivo atacar as suas causas, graças à “circularidade” do capital,
mencionada acima, entre Estado político e sociedade civil, por meio da qual
as relações de poder estabelecidas tendem a se reproduzir em todas as suas
transformações superficiais (p. 808).

Dadas essas condições, torna-se inviável a geração de recursos
para a expansão econômica através da “realocação de uma parte
importante da despesa militar para medidas e propósitos sociais” (p.
809). Certamente, a existência do complexo industrial-militar funciona como uma “causa contribuinte” e não como uma causa que
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dá origem a essas contradições.
Na medida em que desloca
temporariamente duas poderosas contradições do capital “superdesenvolvido”, o complexo industrial-militar desempenha com muita eficácia duas funções essenciais: a primeira consiste na “transferência de uma porção significativa da economia das incontroláveis e traiçoeiras forças do mercado para
as águas seguras do altamente lucrativo financiamento estatal”; a segunda é
“deslocar as contradições devidas à taxa decrescente de utilização” que se evidenciaram dramaticamente durante as últimas décadas de desenvolvimento nos
países de capitalismo avançado. (p. 809).

É por esses motivos que
enquanto não se encontrar uma alternativa estrutural para lidar com os fundamentos causais das contradições [...] que foram deslocadas com sucesso, a esperança de uma simples realocação dos recursos prodigiosos, agora investidos
no complexo industrial-militar, fatalmente será anulada pelas determinações
causais prevalecentes. (p. 809).

Vale salientar que isso também é válido para os problemas insolúveis dos países que vivem na condição de um “subdesenvolvimento” forçado, ou seja, os do Terceiro Mundo.
Acontece que essas propostas irreais desconhecem que é
absolutamente impossível manter os pés nas duas canoas: manter a existência
do sistema de produção absurdamente ampliado e “superdesenvolvido” do
capital “avançado” (o qual depende necessariamente da continuação da dominação de um “vasto território” de subdesenvolvimento forçado) e, ao mesmo
tempo, impelir o “Terceiro Mundo” a um alto nível de desenvolvimento capitalista (que apenas poderia reproduzir as contradições do capital ocidental “avançado”, multiplicadas pelo imenso tamanho da população envolvida). (p. 810).

Dessa forma, assinala Mészáros:
Se a condição para solucionar a crise estrutural estiver associada à solução dos
quatro conjuntos de contradições (...), do ponto de vista da contínua expansão
global e da dominação do capital, a perspectiva de um resultado positivo está
longe de ser promissora. Pois é muito remota a possibilidade de sucesso até
mesmo dos objetivos relativamente limitados, para não mencionar a solução
duradoura das contradições de todas as quatro categorias em conjunto. O
mais provável é, ao contrário, continuarmos afundando cada vez mais na crise
estrutural, mesmo que ocorram alguns sucessos conjunturais, como aqueles
resultantes de uma relativa “reversão positiva”, no devido tempo, de determinantes meramente cíclicos da crise atual do capital (p. 810).
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De qualquer maneira, a razão que faz todos esses problemas se
tornarem cada vez mais graves é que as questões que a humanidade
vem enfrentando na atual fase do desenvolvimento histórico não
têm como ser evitadas por este sistema do capital que a tudo domina, e tampouco, por qualquer alternativa a ele. Pelo contrário, eles
continuam como uma forma de exigência de uma “ação corretiva”
de grande alcance dos mais variados processos de reprodução da
humanidade, que não pode ser adiada durante o tempo em que o
círculo vicioso da atual incerteza histórica do capital não for terminantemente relegado ao passado. A superação dos graves problemas
atuais se torna possível somente pela superação das condições objetivas existentes nesta sociedade, ou seja, na sua superação histórica
realizada pelos próprios homens.
No percurso até aqui buscamos os fundamentos da reprodução,
expansão e acumulação do capital, dos desdobramentos de suas crises e contradições em suas consequências para a própria humanidade. Nosso propósito agora é nos determos sobre o que Mészáros compreende como formas de expressão da ativação dos limites
absolutos do capital na sociedade capitalista atual, que, na nossa
percepção, contêm momentos expressivos da pauperização e das
condições de vida dos trabalhadores.

76

Capítulo 3 – A ativação dos limites absolutos do
capital e suas formas de expressão na atualidade

Conforme vimos em capítulo anterior, Mészáros expõe os nexos
causais que compõem o processo de expansão e acumulação capitalista nos dias atuais. Trata do sistema do capital, de sua natureza e
limites e da crise estrutural que se gera em seu processo de reprodução sociometabólica. Dando sequência a essa análise, nosso empenho é deixar claro quais são as formas de expressão da ativação dos
limites absolutos do capital existentes hoje na sociedade capitalista.
Delimitar suas principais características, suas formas de articulação
e os desdobramentos que trazem o espectro da destruição cujo caráter universal ameaça a humanidade por inteiro, colocando em risco
não só a sua própria sobrevivência, mas também a sobrevivência do
capital. Particularmente, queremos também enfatizar nesse processo as consequências devastadoras geradas pela ativação desses limites absolutos manifestas na desigualdade social e na pauperização
dos trabalhadores.
Ao se debruçar sobre o estudo da ativação dos limites absolutos do capital e suas formas de expressão na atualidade, Mészáros
considera como principais características: o antagonismo estrutural
entre o capital transnacional em expansão e os Estados nacionais; a
destruição e devastação do meio ambiente; a liberação das mulheres
e o desemprego crônico.
Inicialmente, o autor faz saber que as quatro questões acima referidas não se constituem como características isoladas. Cada uma
delas
é o centro de um conjunto de grandes contradições. Como tais, elas demonstram ser insuperáveis porque, em conjunto, intensificam imensamente a força
desintegradora de cada uma e a influência global desses conjuntos particulares
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tomados em seu todo (p. 222).

3.1 Antagonismo estrutural inconciliável entre o capital
transnacional em expansão e os Estados nacionais
Com relação à primeira característica, verificamos que o antagonismo estrutural inconciliável entre o capital global transnacional
em expansão e os Estados nacionais necessariamente repressores é
inseparável de (pelo menos) três contradições fundamentais: as que existem
entre (1) monopólio e competição; (2) a crescente socialização do processo de trabalho e a apropriação discriminatória e preferencial de seus produtos (por várias personificações do capital – de capitalistas privados às autoeternizadoras burocracias coletivas); e (3) a divisão internacional do trabalho, ininterrupta e crescente,
e o impulso irreprimível para o desenvolvimento desigual, que, portanto, deslocam necessariamente as forças preponderantes do sistema global do capital
(no período posterior à Segunda Guerra Mundial, basicamente os Estados
Unidos) para a dominação hegemônica (p. 222).

De fato, torna-se impossível imaginar que as buscas empreendidas na direção de superar os antagonismos estruturais do capital
atinjam totalmente essas três dimensões.
No tocante ao monopólio e competição, por exemplo, observa-se que
durante o século XX intensificou-se a busca pelo estabelecimento e
consolidação das grandes corporações monopolistas. Na realidade,
essas corporações são constituintes do próprio capitalismo monopolista e têm como função maximizar os lucros e acumular capital.
Nesse sentido, ainda que o desenvolvimento do capitalismo monopolista nos países dominantes tenha procurado durante certo tempo, dentro de limites bem definidos, “neutralizar” as contradições
referentes à lei do valor, “ele não poderia de modo algum passar por
cima da própria lei” (p. 239).
Diante dessas evidências, o máximo que se poderia e se pode
esperar é, segundo Mészáros,
o “retardamento da hora da verdade”, apesar do uso maciço do papel facilitador do Estado no século XX – por meio de uma série de instituições de
apoio material e auxílio legal ou político que “lavam mais branco”, de corpos
de “cães de guarda”, entre os quais a chamada “Comissão de Monopólios e
Fusões” na Inglaterra (cuja função essencial é a hipócrita racionalização e legitimação de novos monopólios a pretexto da regulamentação antimonopólio)
e seus equivalentes por toda a parte (p. 239).

Com a expansão global do capital monopolista no decorrer do
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século XX, essas contradições se intensificaram bastante. Todavia,
paralelo à “grande expansão imperialista” que por um determinado espaço de tempo “deslocou a contradição, a competição pelo
domínio e a colisão entre interesses antagônicos assumiram escala
e intensidade muito maiores”. No prazo de poucas décadas resultaram “nas devastadoras desumanidades de duas guerras mundiais,
em incontáveis guerras menores [...] levando a humanidade à beira
da autoaniquilação” (p. 240), sem ao menos encontrar uma “solução sustentável”. Acontece que essa “grande expansão imperialista”
só veio reforçar as contradições insolúveis dos antagonismos existentes entre os capitais transnacionais expansionistas e os Estados
nacionais. Na realidade, “os países capitalistas dominantes sempre
defenderam (e continuam a defender) seus interesses econômicos
vitais como combativas entidades nacionais, apesar de toda a retórica e mistificação em contrário”. Daí porque
suas companhias mais poderosas estabeleceram-se e continuam a funcionar
pelo mundo afora; são “multinacionais” apenas no nome. Na verdade, são
corporações transnacionais que não se sustentariam por si mesmas (p. 229).

Logo em seguida, Mészáros esclarece:
A expressão “multinacional” é frequentemente usada de modo completamente equivocado, ocultando a verdadeira questão do domínio das empresas capitalistas de uma nação mais poderosa sobre as economias locais – em perfeita
sintonia com as determinações e os antagonismos mais profundos do sistema
do capital global. De modo geral, as nações capitalistas dominantes defendem
seus interesses com todos os meios à sua disposição – pacíficos enquanto
possível, mas recorrendo à guerra se não houver outra forma (p. 229).

Dessa maneira, os “antagonismos mais profundos do sistema
do capital” são reproduzidos numa escala global estendida, numa
relação na qual “cada empresa capitalista se relaciona ao sistema
mundial por intermédio do Estado-Nação e, em última análise, dele
depende” (MAGDOFF apud MÉSZÁROS, p. 229).
Na relação entre o capitalismo do século XX e suas “unidades
dominadoras”, as críticas dirigidas às “multinacionais” devem apontar, segundo Mészáros, para
[...] as contradições cada vez maiores do sistema do capital e suas iníquas
hierarquias e relações de poder internacionais – e não para algumas “multinacionais que interferem na política”, por maiores que sejam essas companhias.
(p. 230).
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Isso faz com que haja uma incomparável dificuldade para encontrar solução duradoura, muito maior do que a “promulgação de
medidas legislativas de restrição para empresas transnacionais específicas”. Então, o remédio deve ser ministrado a “algum mecanismo crucial do sistema como um todo, com sua relação geral de
forças, se não se quiser que as indeterminações estruturais desta
última anulem a intervenção legislativa prevista”. Isto se deve ao
fato de que o pleno desenvolvimento das grandes multinacionais
tem sua origem no incansável processo de acumulação capitalista
sempre direcionado para uma maior concentração e centralização
do capital. Portanto,
os problemas não surgem dos males das multinacionais ou da presumida redução da soberania dos Estados-Nações industrializados e avançados; os problemas são inerentes à natureza de uma sociedade capitalista (p. 230).

Na verdade, sempre foi muito complicado solucionar a contradição existente entre “a tendência fundamental de desenvolvimento
econômico transnacional expansionista e as restrições a ela impostas
pelos Estados nacionais historicamente criados” (p. 227). Devido
aos antagonismos existentes no interior da estrutura do capital e do
modo de ser das relações socioeconômicas globais sob seu domínio,
torna-se impossível apresentar essas relações como se constituíssem
um todo harmonioso. Essas tendências são, para Mészáros, “problemáticas e até explosivas” (p. 230).
Toda essa situação se torna cada vez mais grave pelo aumento
das desigualdades existentes e da “dominação estrutural das economias mais fracas pelos países ‘do capitalismo avançado’, no quadro das relações de poder prevalecentes”. Mészáros considera ainda
que, além da contestação sobre a relação de dominação do “Terceiro
Mundo”, a qual ameaça a harmonia do “sistema global estabelecido
do capital”, existem também
graves antagonismos entre as potências capitalistas dominantes, que tendem
a se intensificar no futuro próximo. Isto acontece não apenas porque o imaginado “nacionalismo econômico positivo” dos Estados Unidos já esteja gerando respostas nada positivas na Europa ocidental, no Japão e no Canadá,
mas também porque grandes diferenças de interesse produzem conflitos cada
vez mais incontroláveis até entre os membros da Comunidade Europeia (hoje
chamada otimistamente de “União Europeia”) há muito estabelecida. Assim,
para fazer surgir uma solução viável, é necessário muito mais do que a esperançosa projeção de “reconciliação amigável” dos interesses econômicos em
colisão (p. 232).
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Para os pensadores defensores do capital, que se ocupam em
alimentar a ilusão do postulado da reconciliação amigável entre os
interesses conflitantes e o pleno funcionamento do capital, fica difícil demonstrar isso na prática, pois a verdade é que,
mesmo por meio de maciça intervenção estatal, as projetadas “conciliação” e
“solução” das contradições não podem ser realizadas devido às deficiências
estruturais do sistema e à consequente ativação dos limites absolutos do capital na fase atual do desenvolvimento histórico. (p. 235).

Desse modo, para Mészáros esse sempre foi e continua sendo
o “xis da questão” (p. 247); portanto, não há como “continuar escondendo os limites e contradições do capital sob o manto de uma
‘conciliação’ atemporal a ser realizada pelo Estado nacional mais ou
menos idealizado” (p. 235).
Diante dessas restrições, não há saída possível para ultrapassar os
limites dos antagonismos estruturais da base material do capital, dado
que essas estruturas “não podem ser reproduzidas na escala expandida necessária, sem a perpetuação do antagonismo entre capital e trabalho – instável por sua própria natureza” (p. 241). Se, antigamente,
a prática de empurrar as contradições do sistema do capital através
do desenvolvimento expansionista resultava em grande sucesso, hoje,
sob essas condições, torna-se inviável aplacar os interesses conflitantes do capitalismo monopolista por meio desse mecanismo, pois já
“não há mais lugar para garantir, na escala adequada, o necessário deslocamento expansionista”. Por ora, segue em andamento o processo
de centralização e concentração do capital, “ ‘com a inexorabilidade
de uma lei natural baseada na inconsciência dos participantes’ ” (p.
242). Mesmo assim, até nesse sentido, os problemas só têm se agravado, contrariando as esperanças partilhadas com o extenso período
da “expansão transnacional” e “globalização” pacífica. Mais adiante,
afirma Mészáros:
‘O Estado do sistema do capital em si’ continua a ser até hoje apenas uma
‘ideia reguladora’ kantiana, apesar de todos os esforços despendidos, no período que se seguiu à Segunda Guerra, para torná-la real na forma de uma
rede internacional de instituições econômicas e políticas – do Banco Mundial
e do Fundo Monetário Internacional à OECD, ao GATT e à ONU – sob o
domínio mais ou menos velado dos Estados Unidos. Hoje, como antes, o
capital global está desprovido de sua adequada formação de Estado, porque
as unidades reprodutoras materiais dominantes do sistema não conseguem se
livrar de sua ‘individualidade’ (p. 244).

Para o autor, “a ‘individualidade’ em questão é uma determi81
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nação negativa inalterável, que não pode ser transformada em um
conteúdo positivo”. Desse modo, no plano da reprodução material,
vamos encontrar “inúmeros capitais que se opõem uns aos outros
e, o que é mais sério, aos grupos de trabalho sob seu controle, todos lutando (...) para a dominação total em seu próprio território e
além de suas fronteiras nacionais”. No plano político totalizador, ao
mesmo tempo,
o Estado do sistema do capital é articulado com uma série de Estados nacionais opostos entre si (e, naturalmente, à força de trabalho nacional sob seu
controle “constitucional”) como “Estados soberanos” particulares (p. 244).

Portanto, essa determinação negativa do capital não pode ser
transformada em positiva, dado que
[...] o capital é parasitário do trabalho que estruturalmente tem de dominar e
explorar. Isto significa que o capital nada é sem o trabalho, nem mesmo por
um instante, o que torna absoluta e permanente a determinação negativa do capital – em termos de sua dependência do trabalho. (p. 244-5).

Portanto, o capital nunca irá superar sua própria negatividade
e essa dependência permanente do trabalho que, pela sua própria
natureza, ele tem de negar e ao mesmo tempo dominar para se reproduzir antagonisticamente.
Mesmo que se queira escamotear essa negatividade através de
uma pseudopositividade na qual tanto as estruturas reprodutivas
materiais do sistema do capital como as instituições são utilizadas
para esconder sua verdadeira natureza, apresentando-se como “livres” e politicamente “soberanas”, com a concepção de que o capital que explora e domina o trabalho produtivo é o real “criador de
riquezas” e do “Estado democrático” defensor do “interesse geral
ou universal”, não há como escapar da inconstância do sistema do
capital, que não consegue mais dirimir os efeitos dos seus antagonismos. No entanto, “tudo isso deixa de ser viável quando se atingem
os limites absolutos”. É por esse motivo que, para Mészáros,
a negatividade inerente até aos maiores monopólios – que lutam contra outros
monopólios e contra o trabalho, tanto no próprio país como no exterior – não
tem capacidade de se transformar numa positividade abrangente e conciliadora feliz. Nem a defesa e a imposição políticas dos interesses de expansão
transnacional do capital – Estado nacional – tem condições de se transformar
numa força positiva universal. É por isso que a criação de um “Governo Mundial” deve continuar sendo um sonho irrealizável hoje e no futuro, como o era
há duzentos anos (p. 248).
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Portanto, não existe nenhuma possibilidade de o Estado do sistema do capital (que tem existência real sob a forma de Estados
nacionais particulares) assumir o caráter de uma positividade, pois é
impossível para ele superar sua própria negatividade, já que sua condição de existência é a oposição real ou potencial a outros Estados.
Nesses termos, ressalta Mészáros:
Pensar o Estado como instrumentalidade política de autodeterminações positivas (autossustentadas) significa esperar a restituição de suas forças controladoras alienadas em relação ao corpo social e, com isso, o necessário “estiolar” do
Estado. Na situação existente sob o domínio do capital, prevalece a negatividade que se afirma com implacável eficácia no plano da reprodução e no político,
internamente e por meio das relações conflituosas entre os Estados (p. 245).

No entanto, quando os antagonismos dos “intercâmbios globais
materiais e políticos exigem soluções verdadeiramente positivas,
mas o modo profundamente arraigado de controle sociometabólico
do capital é estruturalmente incapaz de oferecê-las” (p. 245), sempre
ocorre a ativação dos limites absolutos do capital. Nesse caso, ele
não tem outra saída a não ser seguir adiante “às cegas, em sua própria ‘linha de menor resistência’ ”, regido pela lei da concentração
e da centralização rumo à “dominação interna e internacional da
‘meia dúzia de jogadores globais’, repelindo quaisquer preocupações
com os riscos explosivos de tais circunstâncias” (p. 246). Significa
dizer que:
Com o sistema existente de dominação e subordinação, intensificado pela
pressão do capital transnacional para afirmar seus interesses acima de todas as
aspirações à autonomia e à autodeterminação nacionais, a luta dos oprimidos
por uma soberania há muito negada é um passo inevitável no processo da
transição para uma ordem sociometabólica qualitativamente diferente (p. 246).

Como pudemos observar no transcurso do seu desenvolvimento
histórico, o capital sempre procurou ir além dos seus limites. Uma
das mais importantes manifestações dessa tentativa, que atinge diretamente a relação entre “sua estrutura de comando de reprodução
material e a política” num sentido mais amplo, é a “irreconciliável
contradição entre os Estados nacionais rivais do sistema do capital”
(p. 249) e o complicado impulso das grandes corporações endereçadas ao monopólio transnacional.
No entender de Mészáros, “a questão dos limites está tendenciosamente mal concebida”. Ela se apresenta dessa forma
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para poder atribuir a responsabilidade pelos problemas percebidos e perigos
crescentes aos indivíduos sem poder – de quem se afirma não estarem dispostos a aceitar os limites restritivos – e, naturalmente, deixar intocado o quadro
geral e a base causal do sistema do capital. (p. 250).

Dessa maneira, como era de se esperar,
os autores patrocinados pelo proeminente empreendimento capitalista, o
“Clube de Roma”, definem o “dilema humano” e a tarefa de enfrentá-lo como
necessidade de estabilizar e preservar os setores entrelaçados do “sistema capital-população”, identificando com a perpetuação do domínio do capital a
necessidade de assegurar as condições sociometabólicas elementares (p. 250).

Portanto, “este tipo de abordagem prevê que os limites do sistema do capital continuarão a ser eternamente os inevitáveis limites
de nosso horizonte de reprodução social” (p. 251). Isso explica a
insistência de que o remédio proposto se encontra
na aceitação dos limites encontrados e em “aprender a conviver com eles”, em
vez de “lutar contra os limites”, como a “cultura” nos condicionou a fazer no
passado. Convenientemente, todos os diagnósticos deste “dilema humano”
esquecem que “lutar contra os limites” pertence à natureza íntima do capital –
exatamente o que eles desejam perpetuar (p. 251, grifos na obra.).

Os defensores dessa estratégia ou não entendem ou se negam a
admitir que
os desastres diagnosticados não apareceram no horizonte porque os indivíduos estão acostumados a “lutar contra limites” em vez de “aprender a conviver
com eles” - mas, ao contrário, porque o capital em si é absolutamente incapaz de se
impor limites, não importando as consequências, nem mesmo a eliminação total
da humanidade (p. 251).

Fica claro para Mészáros que, aqueles que discursam em defesa
de “conviver com os limites” não acertam o alvo porque “os indivíduos que aceitam (como se espera) a estrutura do sistema do capital
como seu horizonte de reprodução, pelo mesmo motivo condenam-se à impotência total para consertar a situação”. Outro motivo é
que,
ao mesmo tempo, o capital (sendo o modo estabelecido de controle sociometabólico) não teria apenas de ser diferente, mas diametralmente oposto ao que
pode e deve ser, para ser capaz de sair do seu desastroso rumo fatal de desenvolvimento, e “restringir-se” para funcionar “dentro dos limites racionais.
(p. 251-2).
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Em outras palavras:
Ele teria de “renunciar ao valor de troca pelo valor de uso e passar da forma geral da riqueza para uma forma específica e tangível desta”, o que não se concebe
que possa fazer sem deixar de ser capital – ou seja: modo alienado e reificado
do processo de controle sociometabólico, capaz de seguir o rumo inexorável de
sua própria expansão (sem a preocupação com as consequências) justamente
porque rompeu as restrições do valor de uso e da necessidade humana (p. 252).

Conforme a análise de Mészáros, “os indivíduos não deveriam
ser convidados a ‘aceitar os limites dados’ ”, pois, de qualquer modo,
“são obrigados a fazer isso sob o domínio do capital. Ao contrário,
têm a necessidade vital de lutar tanto quanto possível contra os incorrigíveis limites destrutivos do capital, antes que seja tarde demais” (p. 252).
Outra marca importante dessa busca do capital de ir além das
suas possibilidades, vamos encontrar também no intercâmbio sociometabólico inevitável entre a humanidade e a natureza, resultando
hoje na Questão Ambiental, a qual iremos expor agora.
3.2 Destruição e devastação do meio ambiente: a inviabilidade
das condições da reprodução sociometabólica
A busca do capital para superar seus próprios limites também se
manifesta na sua relação com as condições ambientais fundamentais
para a sua reprodução sociometabólica. Desse modo, encontramos
também uma das formas de expressão dos limites absolutos do capital na destruição e devastação do meio ambiente.
Hoje, essa exigência do capital de ir além de si mesmo tem como
pano de fundo a tendência universalizadora do capital que “emanou
de seu ‘impulso ilimitado e infinito para superar a barreira limitadora’, qualquer tenha sido esta: obstáculos naturais ou fronteiras
culturais e nacionais”. Além disso, “a mesma tendência universalizadora era inseparável da necessidade de deslocar os antagonismos
internos do sistema por meio da constante ampliação da escala de
suas operações” (p. 252).
Em termos dos valores humanos, essa tendência universalizadora
do capital “adquire uma destrutividade devastadora quando as condições objetivas associadas às aspirações humanas começam a resistir a
seu inexorável impulso expansionista” (p. 252). Dessa maneira,
a degradação da natureza ou a dor da devastação social não têm qualquer
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significado para seu sistema de controle sociometabólico, em relação ao imperativo absoluto de sua autorreprodução numa escala cada vez maior. (p. 253).

Na atualidade vamos encontrar as expressões dessa destrutividade devastadora não somente nas “questões ambientais apregoadas
em altos brados, mas convenientemente limitadas” (p. 222), principalmente quando se trata da hipócrita preocupação dos círculos
oficiais com o “buraco de ozônio” que, na verdade, só tem proporcionado grandes lucros para as indústrias transnacionais da química.
Para Mészáros,
elas abrangem todos os aspectos vitais das condições da reprodução sociometabólica – desde a alocação perdulária de recursos (renováveis ou não renováveis) ao veneno que se acumula em todos os campos em detrimento
das muitas gerações futuras; e isso não apenas sob a forma do irresponsável
legado atômico para o futuro (tanto armamento como usinas de energia), mas
também no que diz respeito à poluição química de todo tipo, inclusive a da
agricultura (p. 222).

No campo da produção agrícola, Mészáros chama a atenção para
os incontáveis trilhões de pessoas que hoje no mundo estão condenadas à fome, sob o manto protetor das “políticas agrícolas comuns”
de caráter protecionista que são criadas com a finalidade de garantir o desperdício institucionalizado gerador de lucros, sem se preocupar com as consequências imediatas e futuras. Assim: “Qualquer
tentativa de tratar os problemas relutantemente admitidos deve ser
empreendida sob o peso proibitivo de leis fundamentais e antagonismos estruturais do sistema”. Nas palavras de Mészáros, “ ‘as medidas
corretivas’ contempladas em grandes encontros festivos (...) acabam
em malogro, pois estão subordinadas à perpetuação das relações de
poder e interesses globais estabelecidos”. Por essa razão, “causalidade e tempo devem ser tratados como brinquedos dos interesses
dos capitalistas dominantes, não importando a gravidade dos riscos
implícitos”. Com isso:
O futuro está implacável e irresponsavelmente confinado ao horizonte muito
estreito das expectativas do lucro imediato. Ao mesmo tempo, a dimensão
causal das condições mais essenciais da sobrevivência humana é perigosamente desconsiderada. (p. 223).

Dessa forma, os “obstáculos externos” nunca conseguiram frear
o impulso ilimitado do capital de ir além dos limites encontrados;
para atender à sua lógica autoexpansionista, ele só pode considerar
os seres humanos e a natureza como meros “fatores de produção”.
86

Edlene Pimentel

No entanto,
para ter impacto limitador, o poder de restrição do capital teria de ser interno à
sua lógica. Além de certo ponto, a tendência universalizadora de avanço produtivo do próprio capital teria de se tornar uma invasão universal basicamente
insustentável, com o esgotamento dos domínios a invadir e subjugar. (p. 253).

Sob essas condições, Mészáros diz que
hoje é impossível pensar em qualquer coisa associada às condições elementares da reprodução sociometabólica que não esteja letalmente ameaçada pela
forma como o capital se relaciona com elas: a única que ele conhece. Isto
não vale apenas para as exigências de energia da humanidade ou para a administração dos recursos naturais e dos potenciais químicos do planeta, mas
para todas as facetas da agricultura global, inclusive a devastação em grande
escala das florestas e a maneira irresponsável de tratar o elemento sem o qual
nenhum ser vivo pode sobreviver: a água (p. 253).

Essa forma de invasão do capital, atingindo todos os níveis possíveis da ordem sociometabólica, deu sustentação à ideia da “destruição produtiva”. “Historicamente, passamos da prática de ‘destruição produtiva’ da reprodução do capital para uma fase em que o
aspecto predominante é o da produção destrutiva cada vez maior e
mais irremediável”. Segundo Mészáros,
a destruição envolvida poderia ser generosamente lançada como parte inevitável dos “custos de produção” e da reprodução ampliada, se a constante
ampliação da escala das operações do capital trouxesse o benefício adicional
do deslocamento das contradições do sistema. (p. 267).

Porém, com a ativação dos limites absolutos do sistema do capital e a consumação da ascendência histórica do capital, as coisas
pioraram bastante.
Fica evidente que
quando a dissipação destrutiva dos recursos naturais e da riqueza social se
torna a condição objetiva da reprodução ampliada do capital, a “dominação
contínua da riqueza sobre a sociedade” já não pode fazer sentido do ponto de
vista da reprodução societária sustentável. (p. 940).

Na realidade, Mészáros afirma que,
quanto maior a dinâmica interna do impulso do capital para a reprodução ampliada – que nas fases anteriores de desenvolvimento representava um recurso
positivo vital –, cuja destrutividade em uma escala antes inimaginável, torna-se
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uma parte integrante de todo o processo, mais irracional se torna defendê-la.
O problema, porém, é que, apesar de sua ameaçadora irracionalidade, o modo
estabelecido de reprodução ampliada continua, tanto quanto antes, a “ter sentido” do ponto de vista do próprio capital.

Significa dizer que: (...) “o capital, como causa sui, não pode reconhecer – menos ainda permitir – qualquer alternativa a seu próprio
modo de operação, que é incorrigivelmente orientado para a expansão” (p. 940).
Sem dúvida, sob tais circunstâncias, “a dominação continuada do modo de produção da riqueza do capital sobre a sociedade
contém um importante momento regressivo, até mesmo do ponto
de vista do próprio capital, que ameaça a sobrevivência humana”.
Acontece que, quando a “sobrevivência continuada do sistema estiver em jogo”, esse tipo de regressão não se constitui para o capital
num problema sem solução. Para Mészáros, o limite continua sendo
aquele que
o capital compartilha com as formas antagônicas anteriores de reprodução
sociometabólica, ou seja, a dominação do trabalho e a compulsão para a exploração
que devem necessariamente ser exercidas para extrair o trabalho excedente. (p. 941).

Tomando-se como referência esses argumentos, torna-se impossível acreditar que o problema da destruição e devastação do
meio ambiente, que põe em risco a sobrevivência da humanidade,
seja solucionado no limite dessa ordem estabelecida. Aqueles que
“continuam a postular que ‘ciência e tecnologia’ resolverão as graves
deficiências já inegáveis e as tendências destrutivas da ordem estabelecida de reprodução, ‘como sempre aconteceu no passado’, estão se
iludindo” (p. 254). Torna-se evidente que
a ciência e a tecnologia só poderão ser utilizadas a serviço do desenvolvimento
produtivo se contribuírem diretamente para a expansão do capital e ajudarem
a empurrar para mais longe os antagonismos internos do sistema. (p. 254-5).

Mesmo com a existência de descobertas científicas que até poderiam contribuir para combater a degradação do ambiente natural,
elas não podem se realizar porque
interfeririam com o imperativo da expansão irresponsável15 do capital; para
15

Na edição brasileira de “Para Além do Capital”, de maio de 2002, consta a “expansão inconsciente do capital”. Como na edição inglesa de 1995 a palavra
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não mencionar a recusa em dar andamento aos projetos científicos e tecnológicos que, se tivessem a necessária escala monumental, compensariam a piora
de toda a situação. (p. 254).

Portanto, o campo da ciência e da tecnologia viável tem de estar
subordinado às exigências da acumulação e expansão do capital.
Nesse sentido, “as prioridades adotadas no interesse da expansão e da acumulação do capital são fatalmente distorcidas contra
os condenados à fome e à desnutrição, principalmente no Terceiro
Mundo” (p. 255). Por outro lado, suas consequências destrutivas
devem também atingir o resto do mundo. Desse modo:
As práticas de produção e distribuição do sistema do capital na agricultura não
prometem, para quem quer que seja, um futuro muito bom, por causa do uso
irresponsável e muito lucrativo de produtos químicos que se acumulam como
venenos residuais no solo, da deterioração das águas subterrâneas, da tremenda interferência nos ciclos do clima global em regiões vitais para o planeta, da
exploração e da destruição dos recursos das florestas tropicais etc. (p. 255).

Diante da
subserviência alienada da ciência e da tecnologia às estratégias lucrativas do
marketing global, (...) o “avanço dos métodos de produção” já coloca em risco
o escasso alimento básico dos que estão compelidos a trabalhar para as “safras
de exportação” e passam fome para manter a saúde de uma economia “globalizada paralisante”. (p. 255).

A explicação para esse fenômeno reside no fato de que “a interferência irresponsável na causalidade da natureza é a norma; a
pesquisa de projetos de produção realmente emancipadores, a rara
exceção”. Dessa maneira,
os recursos são entregues em escala prodigiosa a projetos militares totalmente
perdulários e inerentemente perigosos, afastando implacavelmente as reclamações que emanam das necessidades frustradas dos seres humanos. (p. 255).

Por outro lado, Mészáros observa que no transcorrer do desenvolvimento histórico a expansão do capital promoveu a “(...) abertura de novas rotas de suprimentos de recursos humanos e materiais,
além de criar necessidades de consumo determinadas pela autoscorrespondente é mindless, que significa estúpido, descuidado, achamos conveniente utilizar a palavra “irresponsável” para expressar melhor o caráter da expansão do capital.
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sustentação, em escala cada vez maior, do sistema de produção”.
Todavia, além de um determinado ponto, não adianta “um aumento
maior dessa escala e a usurpação da totalidade dos recursos renováveis e não renováveis que o acompanha, mas ao contrário, ele
aprofunda os problemas implícitos e se torna contraproducente” (p.
257). É claro que
os grandes avanços produtivos são realizados pelo sistema do capital por meio
da criação histórica de necessidades sociais e da transferência de condições da
produção em todas as indústrias para fora dele, para o contexto geral, transcendendo as restrições originais – pois “a necessidade natural é suspensa” –
graças ao impacto produtivo de um círculo maior de necessidades e carências
reunidas na troca geral por intermédio do mercado mundial (p. 257).

Esses avanços acontecem mediante um custo muito alto e, em
muitos aspectos, “potencialmente proibitivo”. A esse respeito, têm-se aqui alguns aspectos levantados por Mészáros: primeiro,
a transferência das condições de produção, saindo de uma indústria qualquer para
o contexto global, torna o controle da produção (e reprodução sociometabólica
mais ampla) com base nos princípios operativos dados e viáveis do capital, não
apenas difícil, mas em última análise quase impossível de se manter. (p. 258).

Isso acontece porque
as condições objetivas e subjetivas de produção estão situadas “fora”, exigindo que o intercâmbio da totalidade de atividades, necessidades etc. se dê no
quadro da troca global, elas necessariamente estão além do alcance de qualquer
empresa isolada, não importando o quanto seja gigantesca ou transnacionalmente monopolista. (p. 258).

Logo, a lógica inerente do capital, ao invés de ajudar a resolver
essa contradição, piora-a progressivamente. Nesse sentido, argumenta Mészáros:
Para as empresas que operam segundo a lógica do capital, a única forma de
melhorar as oportunidades de controle é aumentar constantemente sua escala
de operação – o que torna a expansão do capital uma exigência absoluta –, não
importa o quanto sejam destrutivas em termos globais as consequências da
utilização voraz dos recursos disponíveis (para os quais as empresas privadas
não têm medidas nem preocupações) (p. 258).

Enquanto os limites absolutos do capital não estiverem ativados
plenamente, ocorrerá uma vantagem relativa viável e eficaz
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pelo aperfeiçoamento da racionalidade e da eficácia parciais de suas operações
específicas – pela produção em massa destinada a um mercado global, pelo
controle da maior fatia do mercado possível etc. –, em conformidade com o
imperativo absoluto da expansão do capital que se aplica a todas elas. (p. 258).

É esse tipo de mecanismo que empurra para a frente tanto as empresas isoladas, como também o sistema do capital em geral, trazendo primeiramente o deslocamento das contradições e, no tempo certo, sua inevitável e assustadora intensificação. Dessa mesma maneira,
a racionalidade parcial do capital, ou seja, o impulso expansionista necessário
das empresas isoladas e do sistema em geral, sem levar em conta as consequências devastadoras, contradiz diretamente as ponderações elementares
e literalmente vitais da restrição racional e correspondente controle racional dos
recursos humanos e materiais globais. (p. 258).

Consequentemente,
quanto mais bem-sucedidas forem as empresas particulares (como assim deve ser,
para sobreviver e prosperar) em seus próprios termos de referência – ditados
pela “racionalidade” e lógica interna de todo o sistema, que lhes impõe demandas fetichistas de “eficiência econômica” –, tanto piores serão as perspectivas de
sobrevivência da humanidade nas condições hoje prevalecentes (p. 259).

Mészáros nos mostra que “a falha não está nas empresas ‘transgressoras’ particulares (...) a falha emana da natureza do sistema de reprodução estabelecido, de que as empresas são parte integrante”. Daí
resulta “a irrealidade hipócrita das declarações políticas de fé que propõem, por exemplo, remediar as consequências deletérias da poluição
‘fazendo o poluidor pagar’ ”. Portanto, “o impulso expansionista cego
do capital é incorrigível, porque não pode renunciar à sua própria natureza e adotar práticas produtivas compatíveis com a necessidade de
restrição racional em escala global”. Para Mészáros, esta é
uma das principais razões por que a ideia de um ‘governo mundial” globalmente racional e consensualmente limitador baseado no sistema do capital
– necessariamente parcial em sua única forma viável de racionalidade – é uma
contradição gritante. (p. 259).

O segundo aspecto considerado por Mészáros como o mais importante desses acontecimentos, pelos quais a humanidade pagará
um preço muito alto, consiste em “ ‘afastar o terreno natural das
fundações de qualquer indústria’ e à transformação do ‘luxo’ em
necessidade, tanto para os indivíduos como para seu sistema de reprodução sociometabólico” (p. 260).
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Esse modo do sistema do capital operar traz como consequências
negativas para os indivíduos a preponderância da “criação e manipulação de ‘apetites artificiais’ já que a ‘administração da demanda’ deve
estar subordinada aos imperativos do valor de troca que se expande”.
Assim, “se as necessidades reais dos indivíduos couberem nos limites
desse valor de troca de maneira vantajosa para o sistema, (...) elas
podem ser correspondidas ou pelo menos consideradas legítimas”;
se não for dessa maneira, elas “deverão ser frustradas e substituídas
por qualquer coisa produzida” (p. 260), desde que esteja de acordo
com o imperativo da expansão do capital, não importando as consequências que poderão surgir a longo prazo. Portanto, “a utilização
predatória dos recursos renováveis e o correspondente desperdício
em escala monumental é o corolário fatal dessa maneira alienada de
se relacionar com a necessidade humana individual” (p. 260). Do
mesmo modo, “ ‘afastar o terreno natural das fundações de qualquer
indústria’ não nos livra da necessidade, mas nos impõe cruelmente e
difunde universalmente um novo tipo de necessidade, na escala mais
ampla possível” (p. 261), pondo em risco não só o sistema ampliado
do capital, mas a própria sobrevivência da humanidade.
Já o terceiro aspecto vital refere-se à “contradição entre o caráter eminentemente social das necessidades historicamente criadas
(‘filhas das relações e da produção sociais’) e o controle hierárquico
e discriminatório da produção e da distribuição”. O resultado dessa contradição vai terminar “numa deturpação paralisante” daquilo
que poderia se tornar “um processo emancipador e realizador, se o
princípio estruturador do sistema de reprodução estabelecido não
lhe fosse antagônico”. A manifestação dessa deturpação incorrigível
não aparece somente na “iníqua apropriação dos frutos do avanço
produtivo pelas personificações do capital”; ela também torna-se
visível quando
necessidades sociais legítimas e modos sociais de satisfação também não podem surgir espontaneamente, menos ainda ser conscientemente criados, porque a estratégia obrigatória de maximização das oportunidades de acumulação
do capital tem de prevalecer sobre tudo. (p. 261).

É por essa razão que
a ação de consumo dos seres humanos deve ser fragmentada até sua menor
unidade possível – o indivíduo isolado –, pois essas unidades são mais facilmente manipuladas e dominadas, além de terem maior probabilidade de proporcionar a máxima demanda para os artigos produzidos pelo capital (p. 261).
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Esse tipo de ação incide diretamente na família “nuclear”, cujas
relações devem ser “adaptadas no mesmo sentido, reduzidas à unidade básica de uma geração e à transformação dos filhos em ‘consumidores soberanos’ ”, e prematuramente unir-se aos “índices crescentes de divórcio que agem na mesma direção, especialmente nos
países de ‘capitalismo avançado’ ”. Isso se explica porque a
‘Família monogâmica como unidade econômica da sociedade’ com sua ‘indissolubilidade do casamento’ (ENGELS apud MÉSZÁROS, p. 261) (a ela
imposta por muito tempo no passado de uma forma ou de outra) já não pode
ser considerada suficiente em sua própria esfera para a boa saúde da economia
capitalista (p. 261).

Observa-se ainda que a estratégia do marketing realizado em torno da compra do segundo e até do “terceiro carro da família” é
apenas um exemplo utilizado por Mészáros para demonstrar como
funciona o mecanismo para manter a produção e o consumo de automóveis e o possível abandono e até a eliminação dos serviços de
transporte público. Para ele,
a continuação da ‘saudável expansão’ da ordem produtiva do capital precisa desse tipo de prática, apesar da imensa quantidade de recursos em matérias-primas e trabalho aplicados perdulariamente em cada um dos automóveis
fabricados e apesar do impacto devastador dessa forma grotescamente ineficaz de transporte (promovida por um sistema que se orgulha de sua proclamada “eficiência”), esgotando sua energia e seus recursos químicos não
renováveis e envenenando em escala inimaginável o ambiente natural (p. 262).

Nesse contexto, a solução governamental apresentada visa apenas
“alterar um pouco esses efeitos, deixando intocadas as causas” (p.
262), já que elas são geradas a partir dos interesses capitalistas dominantes. Na realidade, o que importa é garantir, através da utilização
de quaisquer meios e a qualquer preço, a reprodução ampliada do
capital, “harmonizando”, neste sentido perverso, “as metas de produção e as unidades básicas de consumo” (p. 261). Insiste Mészáros:
O postulado ilusório de que mais cedo ou mais tarde acabaremos por descobrir medidas remediadoras adequadas contra os processos destruidores identificados dentro dos parâmetros do próprio sistema do capital é, na melhor
das hipóteses, ingênuo – muitas vezes até pior do que isto, pois não é possível
introduzir-se neste sistema a racionalidade abrangente exigida e a alocação
correta dos recursos humanos e materiais e ao mesmo tempo aderir a seus
princípios de funcionamento e às premissas necessárias de sua prática (p. 263).

Notadamente, porque
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o ponto de partida e o ponto final da ordem sociometabólica são as “personificações do capital”, que devem traduzir em ordens exequíveis os imperativos
objetivos de autorreprodução ampliada do capital com referência ao avanço
projetado de seus empreendimentos limitados, por maiores que sejam. (p. 263).

Na opinião de Mészáros,
a verdade realista é que a ciência e a tecnologia existentes estão profundamente incrustadas nas determinações que hoje prevalecem na produção, por
meio das quais o capital impõe à sociedade as condições necessárias de sua
existência instável. (p. 265).

Na sua forma real de funcionamento e articulação, elas estão totalmente implicadas num determinado tipo de progresso que é, ao
mesmo tempo, produtivo e destrutivo para a humanidade.
Hoje, se não conseguirmos “romper em termos qualitativos com as
práticas dominantes da reprodução e, entre elas, com as que prevalecem na ciência e na tecnologia”, muito distantes da projetada fartura
assegurada por elas, no futuro, a humanidade não pode esperar nada
mais do que “o domínio permanente de algum tipo de escassez (...)
artificialmente criada e imposta” (p. 266). Porém, é importante ressaltar que esse círculo vicioso da escassez só poderá ser quebrado
através de
uma reorientação qualitativa das práticas produtivas em direção a uma grande
melhoria do índice, hoje desastrosamente baixo, de utilização de serviços, de bens
e da capacidade produtiva (material, instrumental e humana), para a qual tanto
devem ser canalizados os recursos da humanidade, como ocorrer redefinição
funcional da ciência e da tecnologia para esses objetivos emancipadores (p. 266).

Acontece que se torna impossível realizar “essa reorientação e
essa redefinição necessárias dentro dos limites estruturais do sistema
do capital”, visto que essa tarefa, “além de um planejamento racional
e abrangente de todos os recursos materiais e humanos (algo de que
o capital é incapaz, pelas razões mencionadas)”, exige também “uma
maneira radical de regular, pelos próprios indivíduos, o intercâmbio
social entre os indivíduos, o que, pela primeira vez, permitirá um planejamento verdadeiro” (p. 267). Dada essa impossibilidade, o futuro
da humanidade está perigosamente empenhado porque
o sistema do capital deverá sempre seguir seu rumo de atuação dentro da
mais estreita escala de tempo, desprezando as consequências, mesmo que estas apontem a destruição completa das condições elementares da reprodução
sociometabólica. (p. 256).
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Sob essas circunstâncias,
as pessoas preocupadas com o ambiente perderão a batalha pela racionalidade
abrangente e restrição legítima da economia antes mesmo de ela começar, se
sua meta não envolver a mudança radical dos parâmetros estruturais do próprio sistema do capital. (p. 263).

Em nossa exposição, trataremos a seguir sobre a liberação das mulheres. Essa questão se apresenta, em Mészáros, como mais uma das formas
de expressão dos limites absolutos do capital, articulada às outras questões que fazem parte desse conjunto de grandes contradições do capital.
3.3 A luta das mulheres pela sua emancipação: uma contradição
insolúvel
A luta das mulheres pela sua emancipação é considerada por
Mészáros como um dos limites absolutos do capital que se afirma
na forma de uma contradição insolúvel. No seu modo de ver, é uma
questão muito importante porque está intimamente relacionada à
“reprodução social dos seres humanos” e, além do mais, as mulheres cumprem “uma função mediadora primária no processo sociometabólico”. Em vista disso, “a articulação historicamente mutável
dos relacionamentos humanos” (p. 267) é de fundamental importância para a abordagem dessa questão.
Essa “exigência elementar e politicamente irrefreável da liberação das mulheres”, acompanhada de “promessas não cumpridas e
não cumpríveis do sistema do capital”, vem transformando a “grandiosa causa de sua emancipação numa dificuldade não integrável ao
domínio do capital”. Mészáros também compreende que não pode
haver nenhuma maneira de satisfazer a “exigência da emancipação
feminina”, que emergiu há muito tempo, mas (...) “adquiriu urgência num período da história que coincidiu com a crise estrutural do
capital, sem uma mudança substantiva das relações de desigualdade
social estabelecida” (p. 223). Nesse processo, observa-se que, o movimento feminista, que inicialmente parecia ter um campo limitado,
chega a uma audácia que vai muito além dos limites de suas necessidades imediatas; ele realmente questiona o âmago do sistema dominante de reprodução
sociometabólica, sejam quais forem as artimanhas usadas pela ordem estabelecida para tentar tirar dos trilhos as suas múltiplas manifestações, pois, pela
própria natureza de seus objetivos, o movimento não pode ser apaziguado por
“concessões” formais/legais, tanto com o direito de voto parlamentar como
com o grotescamente divulgado privilégio da abertura da Bolsa de Valores a
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mulheres representativas da burguesia (p. 223).

Ou seja, ao centrar-se na significativa natureza nãointegrável dessa questão, a luta pela emancipação das mulheres também “assombra” a ordem burguesa, pois,
para a ordem dominante, o grande problema da emancipação feminina não
é apenas o fato de que as mulheres não se satisfazem com artifícios formais
ou legais vazios. O que a torna igualmente, ou até mais, indigesta é que esta
emancipação não pode ser descartada como simples “inveja” injustificada “da
posição duramente conquistada dos criadores da riqueza por parte do trabalho sem méritos” (p. 224).

Por conseguinte, “cai por terra a condenação mistificadora do
interesse na verdadeira igualdade – que a ideologia dominante equipara a ‘injustas aspirações de classe’ ”. A exigência de emancipação
feminina está intrinsecamente associada à emancipação dos seres
humanos em geral do domínio do capital, o qual “se afirma como
sistema incuravelmente hierárquico de dominação e subordinação”.
Na atualidade, essa emancipação se manifesta em termos de classe tanto nos países capitalistas avançados como nas suas perversas
relações com as massas ultraexploradas do denominado Terceiro
Mundo (p. 224). De forma paradoxal e imprevisível, já que a classe
das mulheres atravessa todos os limites de classes sociais,
a emancipação feminina comprova ser o “calcanhar de Aquiles” do capital: ao
demonstrar a total incompatibilidade de uma verdadeira igualdade com o sistema do capital nas situações históricas em que essa questão não desaparece,
não pode ser reprimida com violência (ao contrário do que acontecia com a
militância de classes no passado) nem esvaziada do seu conteúdo e “realizada”
na forma de critérios formais vazios (p. 224).

Por isso, “sua expressão em formas historicamente específicas e
institucionalmente reforçadas de intercâmbio humano são profundamente afetadas pelas características estruturais fundamentais de
todo complexo social”. (p. 267-8).
Consequentemente, “também afetam profundamente a articulação ininterrupta de todo o processo sociometabólico” (p. 267-8).
Dada essa condição,
enquanto o relacionamento vital entre homens e mulheres não estiver livre
e espontaneamente regulado pelos próprios indivíduos em seu “microcosmo” autônomo (mas de maneira alguma independente da sociedade) do universo
histórico interpessoal dado, com base numa igualdade significativa entre as pes-
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soas envolvidas – ou seja, sem a imposição dos ditames socioeconômicos da
ordem sociometabólica sobre eles – não se pode pensar na emancipação da
sociedade da influência paralisante que evita a autorrealização dos indivíduos
como seres sociais particulares (p. 268).

Nesse sentido, mais uma vez, Mészáros recorre a Marx para uma
afirmação decisiva:
O relacionamento direto, natural e necessário de pessoa a pessoa é a relação do
homem com a mulher... Portanto, desse relacionamento se pode avaliar o nível
de desenvolvimento do homem... Nesse relacionamento também se revela a
extensão em que a necessidade do homem se tornou uma necessidade humana;
portanto, a outra pessoa tornou-se para ele uma necessidade – a extensão em
que, em sua existência individual, ele é ao mesmo tempo um ser social. (MARX,
apud MÉSZÁROS, p. 268. Grifos na Obra).

Todavia, a despeito da maneira pela qual as formas de relacionamento interpessoal entre homens e mulheres podem ser caracterizadas, apesar de todo o avanço da produtividade,
‘Todo o nível de desenvolvimento’ realizado no decorrer da história não é
hoje muito mais alto do que foi alguns milhares de anos atrás. Os ganhos obtidos no demorado período de ascensão do capital não ultrapassaram o nível
da igualdade formal. (p. 268).

Logo:
Seria um milagre se o “microcosmo” do sistema do capital fosse ordenado
segundo o princípio da igualdade real. Em seu conjunto, este sistema não pode
se manter sem reproduzir, com sucesso e de maneira constante, as relações de
poder historicamente específicas pelas quais a função de controle se encontra
radicalmente separada da, e de maneira autoritária imposta sobre a, força de trabalho pelas personificações do capital, mesmo nas variedades pós-capitalistas
do sistema. Os complexos sociais sempre funcionam com base em reciprocidades dialéticas. Entretanto, todas essas reciprocidades têm seu übergreifendes
Moment objetivamente predominante, o que não se pode ignorar nem modificar
de modo artificial para agradar às conveniências da apologética social (p. 269).

Daí resulta a importância dada por Mészáros à família nuclear
no sentido de que, alicerçada pela função mediadora das mulheres,
é essencial também para a reprodução do capitalismo, pois “não
incluem apenas a reprodução biológica da espécie e a transmissão
ordenada da propriedade de uma geração à outra”, mas desempenha uma função que não é menos importante, qual seja: “seu papel
essencial na reprodução do sistema de valores da ordem estabelecida
da reprodução social, totalmente oposto (...) ao princípio da verdadeira
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igualdade” (p. 270).
Por essa razão,
(...) a causa histórica da emancipação das mulheres não pode ser atingida sem
se afirmar a demanda pela igualdade verdadeira que desafia diretamente a autoridade do capital, prevalecente no “macrocosmo” abrangente da sociedade e
igualmente no “microcosmo” da família nuclear. (p. 271).

Dessa maneira, “a verdadeira igualdade dentro da família só seria
viável se pudesse reverberar por todo o ‘macrocosmo’ social – o
que, evidentemente, não é possível” (p. 271).
Em relação à causa da emancipação feminina, é possível avaliar
“as implicações de longo alcance do questionamento direto à autoridade do capital”, principalmente quando se tem em mente “o fato
de não se conceber que o sistema de valor estabelecido prevalecesse
nas condições do presente”, muito menos ainda que
pudesse ser transmitido (e internalizado) por sucessivas gerações de indivíduos, sem o envolvimento ativo da família nuclear hierárquica, articulada em
plena sintonia com o princípio antagônico que estrutura o sistema do capital
(p. 271-2).

A esse propósito, verifica-se que
a família está entrelaçada às outras instituições a serviço da reprodução do
sistema dominante de valores, ocupando uma posição essencial em relação
a elas, entre as quais estão as igrejas e as instituições de educação formal da
sociedade (p. 271-2).

Constatamos a verdade dessas afirmações quando percebemos
as dificuldades e perturbações existentes no processo de reprodução que aparecem de forma dramática também no sistema geral de
valores, como, por exemplo, a crescente “onda de crimes” que presenciamos na atualidade. A solução encontrada pelos “porta-vozes
do capital na política e no mundo empresarial” é responsabilizar a
família pelas “falhas e ‘disfunções’ cada vez mais frequentes, apregoando em todos os espaços possíveis a necessidade de ‘retornar aos
valores da família tradicional’ e aos ‘valores básicos’. Mais uma vez,
isso denota a tentativa de resolver os problemas brincando com os
efeitos e suas consequências, deixando as causas intocadas” (p. 272).
Todos esses elementos apontam na direção de que
estamos vivendo uma profunda crise que afeta todo o processo de repro-
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dução do sistema de valores do capital, prenunciando conflitos e batalhas,
estando entre estes a luta pela emancipação das mulheres e sua demanda de
igualdade significativa – um elemento de crucial importância. Como o modo
de funcionamento do capital em todos os terrenos e todos os níveis de intercâmbio societário é absolutamente incompatível com a necessária afirmação
prática da igualdade substantiva, a causa da emancipação das mulheres tende a
permanecer não integrável e no fundo irresistível, não importa quantas derrotas
temporárias ainda tenha de sofrer quem luta por ela (p. 272).

Nesse processo de luta pela emancipação das mulheres, Mészáros constata a ausência da prática da igualdade substantiva ao verificar que:
A entrada em massa das mulheres na força de trabalho durante o século XX,
em extensão tão significativa que hoje elas já chegam a constituir maioria nos
países de capitalismo avançado, não resultou em sua emancipação. (p. 272).

Pelo contrário, a tendência que se colocou foi de “generalizar
para toda a força de trabalho a imposição de salários mais baixos a
que as mulheres sempre tiveram de se submeter”; por outro lado,
a respeito da igualdade de tratamento em relação à idade da aposentadoria, “obteve-se como ‘concessão’ legislativa às mulheres” o
aumento da sua idade, ao invés de reduzir a idade masculina, como
acontecia com as mulheres” (p. 272).
As “conquistas” obtidas no passado, que foram “possibilitadas
pela expansão dinâmica do capital no momento de sua ascensão
histórica”, são obrigadas a sofrer um retrocesso, precisamente quando o processo de acumulação encontra maiores dificuldades. Consequentemente, “com o encolhimento da margem de manobra do
capital’, é inevitável que também a esperada melhoria na condição
das mulheres dentro das margens da ordem estabelecida se torne
irrealizável”. Nessas condições, faz-se necessário enfrentar a questão do “tipo de igualdade viável para os indivíduos em geral e para
as mulheres em particular” no interior da base material do sistema
sociometabólico de reprodução do capital, em lugar de “discutir
como se poderiam redistribuir os recursos disponíveis”, nas atuais
circunstâncias, “dentro das margens que se encolhem”. Portanto,
“os limites estruturais de qualquer sistema de reprodução geralmente também determinam seus princípios e seu modo de distribuição”
(p. 273). Segundo Mészáros, na história,
a demanda pela verdadeira igualdade só vinha à tona com especial intensidade
em períodos de crise estrutural, quando, por um lado, a ordem estabelecida
se rompia sob a pressão de suas contradições internas e deixava de correspon-
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der a suas funções sociometabólicas e, por outro, a nova ordem do domínio
da classe destinada a tomar o lugar da antiga ainda estava longe de ser plenamente articulada (p. 286).

De modo significativo, na primeira metade do século XIX surgiram “incontáveis sistemas de convicções igualitárias” em forma
de lutas organizadas, tais como: os levantes camponeses, as revoltas de escravos, rebeliões, a conspiração da “sociedade dos iguais”
de Babeuf etc. Esses “movimentos igualitários militantes” eram
“sufocados em sangue pelas forças de exploração e da opressão”
que estavam sempre dispostas a atacar. Mesmo assim, a cada ataque, quaisquer que fossem as forças contrárias, “esses movimentos
mostravam a impossibilidade de se erradicar uma ideia”, (...) “cujo
momento a história muitas vezes pressagiou, mesmo que ainda não
tenha chegado”. Todavia, a exigência das mulheres em função da
sua emancipação conferiu uma “nova dimensão a esses antigos enfrentamentos históricos” (286) que pressionavam a favor da verdadeira igualdade. As mulheres
tiveram de compartilhar uma posição subordinada em todas as classes sociais,
sem exceção, o que tornava inegável (até pelas forças conservadoras mais extremadas) que sua demanda pela igualdade não poderia ser atribuída a uma
“particular inveja de classe” e assim descartada. Esta circunstância também
deixou óbvio que o “poder nas mãos das mulheres”, em qualquer sentido
dessa expressão, seria inconcebível se o quadro estrutural de dominação e
hierarquia de classes se mantivesse como princípio organizador da ordem sociometabólica (p. 286).

No interior dessa ordem socioeconômica, torna-se impossível
encontrar um “espaço especial” para a emancipação das mulheres.
É por essa razão que o
‘poder nas mãos das mulheres’ teria de significar poder nas mãos de todos os
seres humanos ou nada, exigindo o estabelecimento de uma ordem de produção sociometabólica alternativa radicalmente diferente, que abrangesse todo o
quadro de referência e as ‘microestruturas’ que constituem a sociedade. (p. 287).

É muito revelador que o tratamento dado pelo discurso social-democrata para a demanda da verdadeira igualdade vinculada
à “imparcialidade” e à “justiça” torna-se ao mesmo tempo vazio e
contraditório. Na verdade, “a promessa de ‘imparcialidade’ e ‘justiça’
em um mundo dominado pelo capital só pode ser o álibi mistificador para a permanência da desigualdade substantiva” (p. 305). Mészáros
afirma que:
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Como a promessa de “oportunidades iguais” é utilizada como desvio mistificador pela ideologia dominante, permanecendo para os que aspiram a uma
oportunidade tão impalpável como um sonho impossível, é grande a tentação
de virar as costas para toda essa questão da igualdade e procurar vantagens
relativas para porções mais ou menos limitadas em posição estruturalmente
subordinada. É justamente isso que o artifício ideológico oco da “igualdade
de oportunidades” tenciona obter prometendo um avanço em direção a uma
condição cuja realização está negando e ao mesmo tempo excluindo a possibilidade de uma ordem social equitativa (p. 301).

Além do mais, suplicar a um sistema de reprodução sociometabólica
profundamente perverso – baseado na perniciosa divisão hierárquica do trabalho – a concessão de “oportunidades iguais” para as mulheres (ou para o
trabalhador), quando ele é estruturalmente incapaz de fazer isso, é transformar
em zombaria a própria idéia da emancipação. (p. 289).

Para Mészáros,
a condição prévia essencial da verdadeira igualdade é enfrentar com uma
crítica radical a questão do modo inevitável de funcionamento do sistema
estabelecido e sua correspondente estrutura de comando, que a priori exclui
quaisquer expectativas de uma verdadeira igualdade. (p. 289).

Portanto, “deve-se excluir categoricamente a igualdade substantiva devido à forma como, já há muito tempo, a divisão social do
trabalho está constituída na ordem existente. É isto que deve ser
invertido” (p. 289). Como a liberação das mulheres está centrada na
questão da igualdade substantiva, nota-se que a partir daí uma grande causa histórica entra em movimento, mas não encontra formas
de se realizar dentro do sistema do capital, devido aos seus próprios
limites.
Como é do nosso conhecimento, a relação entre capital e trabalho é por sua própria natureza a expressão da insuperável hierarquia estrutural e da desigualdade substantiva. Assim sendo, “em
sua própria constituição, o sistema do capital indiscutivelmente não
pode ser mais do que a perpetuação da injustiça fundamental” (p. 306).
Então, quaisquer tentativas de buscar conciliar o sistema do capital
com os princípios da igualdade e da justiça tornam-se verdadeiramente absurdas. É por essa razão que
os princípios fundamentais constitutivos e as relações efetivas de poder material desta última teriam de ser diretamente enfrentados para que a causa
histórica da emancipação das mulheres pudesse chegar a ir além da frustrante
mentira da “igualdade de oportunidades” que não leva absolutamente a lugar
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nenhum. (p. 290).

Enquanto prevalecer a bem-sucedida extração econômica do trabalho excedente (na forma capitalista de apropriação e acumulação
da mais-valia) no capitalismo privado (seja ele “avançado” ou “subdesenvolvido”), se
atribuirá aos políticos e à tomada de decisão política direta funções muito
diferentes das existentes nas variedades pós-capitalistas do sistema do capital.
Nestas, o controle da extração do trabalho excedente está no terreno da política.... (p. 291-2).

De modo diferente disso,
nos sistemas de capitalismo privado, o papel essencial da política é o de facilitadora (e, em seu devido momento, também o de codificadora legal) de mudanças que se desdobram espontaneamente – e não o de sua iniciadora. (p. 291-2).

Assim,
com a extração do trabalho excedente economicamente garantida e o correspondente modo de tomada de decisão política sob a ordem sociometabólica
de reprodução do capitalismo privado, este não deixa espaço para a agenda
feminina de verdadeira igualdade. (p. 292).

Por isso “exigiria uma reestruturação radical tanto das células
constituintes como do quadro estrutural de todo o sistema estabelecido”. Portanto,
não há risco de introduzir a agenda feminista nem de surpresa nos sistemas
capitalistas, já que não pode haver absolutamente nenhum espaço para ela na
estrutura rigorosamente circunscrita da tomada de decisão política, destinada
ao papel de facilitar a extração mais eficiente possível do trabalho excedente.
(p. 292).

Posto isso, diz o autor:
Enquanto a máxima extração de trabalho excedente politicamente garantida
e protegida continua a ser o princípio orientador essencial do sociometabolismo com sua estrutura de comando necessariamente hierárquica, a questão
da emancipação das mulheres, que exige igualdade substantiva – e, por implicação, uma estrutura radical da ordem social estabelecida desde suas menores
células até seus órgãos coordenadores mais abrangentes –, não pode ser considerada nem por um momento (p. 293).
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Nessas circunstâncias,
a questão da igualdade deve ser confinada ao que é compatível com a divisão hierárquica do trabalho social prevalecente, reforçando e perpetuando a
subordinação do trabalho com todos os recursos políticos à disposição do
sistema. (p. 293).

Nos termos desses critérios, “as mulheres podem se tornar
membros plenamente iguais da força de trabalho conscientemente
ampliada, entrando por esta razão em alguns territórios antes proibidos”. No entanto, de modo algum, “elas poderão questionar a
divisão do trabalho estabelecida e seu próprio papel na estrutura
familiar herdada” (p. 293). Nesse sentido:
O chamado, com razão, ‘segundo turno’ das mulheres, que se inicia ao chegarem em casa depois do trabalho, serviu apenas para enfatizar a natureza
problemática de todas essas realizações, inclusive a estranha ‘falsa administração política’ praticada nesse tipo de sociedades, que nada podia fazer para
alterar as relações de força estabelecidas e o papel subordinado das mulheres
na força de trabalho estruturalmente subordinada. Ela só enfatizou o fato de
que a causa histórica da emancipação das mulheres não poderia progredir sem
questionar todas as formas de domínio do capital (p. 293-4).

Outra dimensão essencial do problema é a “piora da posição das
mulheres, como resultado das mudanças na estrutura familiar, resultantes dos imperativos do capital e diretamente associadas à indispensável ampliação do círculo consumidor” (p. 302). Nesse terreno,
as contradições também estão claras:
Por um lado, o processo ininterrupto de reprodução do capital precisa seriamente das mudanças ocorridas no consumo (que parecem continuar com
a mesma intensidade), mas, por outro lado, o sistema está ao mesmo tempo
exposto aos riscos e perturbações que surgem da crescente instabilidade da
“família nuclear”. Em outras palavras, o capital depende da continuidade dessas mudanças e tende a ser por elas enfraquecido (p. 302).

Inevitavelmente, os problemas e as complicações criados a partir
dessas mudanças são postos nos “ombros das mulheres”. Basta observar o quanto está se tornando cada vez mais pesada a carga que o
sistema do capital impõe às mulheres para que elas possam manter a
família nuclear. Com isso, “a situação delas no espectro da pobreza”,
em vez de ser aliviada, como pretenderia a retórica da “igualdade de
oportunidades para todas as mulheres” e da eliminação de uma vez
por todas com qualquer tipo de discriminação de gênero, continua
piorando. Portanto, a tendência que se coloca é, no futuro previsível,
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aumentar os níveis de pobreza das mulheres no mundo.
Segundo Mészáros, é muito importante que o “relacionamento
do capital com as mulheres também se caracterize pela extralimitação no que se refere à mulher” (p. 304). Verifica-se que “esta extralimitação do capital por si mesmo em relação às mulheres traz para a
força de trabalho um número cada vez maior delas, sob o inexorável
impulso expansionista do sistema”, ou seja, consiste em “uma alteração que não pode se completar sem que se levante a questão da
igualdade das mulheres, eliminando no processo alguns tabus e barreiras anteriormente existentes” (p. 304-5). Na visão de Mészáros,
este movimento – que surge do indispensável impulso do capital para a expansão lucrativa e não da mais leve inclinação a uma esclarecida preocupação
emancipadora em relação às mulheres – erra o tiro no momento oportuno.
Não apenas porque as mulheres têm de aceitar uma parcela desproporcional
das ocupações mais inseguras e mais mal pagas no mercado de trabalho e estejam na péssima situação de representar 70 por cento dos pobres do mundo.
O movimento também erra o tiro porque, em virtude do seu papel decisivo
na família nuclear, as exigências que são (e continuarão a ser) jogadas em cima
das mulheres são cada vez mais difíceis de satisfazer no cenário social mais
amplo, contribuindo para que qualquer ‘disfunção social’ seja associada à crescente instabilidade da família... (p. 304-5).

Acontece que do ponto de vista da “estabilidade social do sistema do capital, o pior é estarmos diante de um círculo vicioso”, pois
quanto maiores as “disfunções sociais”, maiores a carga e as exigências impostas às mulheres como eixo da família nuclear; quanto maiores esses pesos,
menores as suas condições de lidar com eles, além de seu papel de ganha-pão,
do “segundo turno” depois do trabalho e afins... (p. 305).

Mészáros salienta ainda um outro aspecto importante dessa extralimitação do capital relacionado às mulheres, qual seja:
A fragmentação e a redução da família nuclear ao seu âmago mais interior
(comprovadas pelos índices crescentes de divórcio), que, na qualidade de “microcosmo” e unidade consumidora básica da sociedade, tende a contribuir
para a maior instabilidade da própria família, sob enormes pressões num momento de crise estrutural cada vez mais profunda, e por sua vez tem sérias
repercussões negativas para todo o sistema (p. 305).

Novamente,
sob o domínio do capital em qualquer de suas variedades – e não apenas hoje,
mas enquanto os imperativos desse sistema continuarem a determinar as for-
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mas e os limites da reprodução sociometabólica – a “igualdade das mulheres”
não passa de simples falsa admissão (p. 301).

A seguir trataremos do desemprego crônico, considerado por
Mészáros como o mais explosivo dos limites absolutos do capital.
3.4 Desemprego crônico: o fenômeno do pauperismo da
população supérflua
O problema do desemprego crônico16 vem, de uma maneira geral, preocupando a sociedade atual desde as sete últimas décadas do
século XX. Essa preocupação se acentua na medida em que, com a
tendência ao aumento do desemprego no mundo, até agora todas as
tentativas feitas no sentido de resolver as contradições que a criaram
não alcançaram o êxito esperado. Mészáros considera o desemprego em massa como a mais grave das doenças sociais que, “até na
parte mais privilegiada do sistema do capital assumiu proporções
crônicas, sem que a tendência a piorar tenha algum fim à vista” (p.
225). Neste limite absoluto, encontra-se, no nosso entender, a relação mais direta ao agravamento do problema do pauperismo na
atualidade, dada a sua articulação com o fenômeno da fome e do
trabalho supérfluo na sociedade capitalista.
O desemprego crônico na visão do autor está intimamente relacionado com a explosão populacional e com o fenômeno da escassez, “socialmente criada” e “imposta” à sociedade capitalista na
qual vivemos. Tradicionalmente, imaginava-se que o “excesso de
população” ou a “população redundante” contida nos livros que
alertavam sobre os perigos da “explosão populacional” referia-se
simplesmente à existência de “gente demais” em relação aos meios
de subsistência, absolutamente necessários em termos de alimentos
(p. 321). Conforme a análise de Mészáros, “a realidade claramente
identificável dos nossos dias se mostrou radicalmente diferente”,
porque:
Primeiro, ela não se caracterizou pela incapacidade da sociedade de oferecer a
quantidade necessária de produtos agrícolas para alimentar a população, sob
condições em que se desperdiçam grandes quantidades de alimentos – e seu
desperdício é até denunciado em círculos capitalistas competidores – no inte16

Um amplo estudo sobre o desemprego crônico, a precariedade do trabalho e a
informalização do trabalho está contido em TAVARES, Maria Augusta. Os fios
(in)visíveis da produção capitalista: informalidade e precarização do trabalho. São Paulo,
Cortez, 2004.
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resse da maximização de lucros, por exemplo, no quadro da “política agrícola
comum” europeia. E, segundo, “explosão da população” não é uma categoria
genérica de “gente demais”, mas é definida por determinações sociais muito
precisas – e muito perigosas em suas implicações. Pois o que hoje se chama de
“excesso de população” significa, cada vez mais, “trabalho supérfluo” (p. 321).

Além do mais, esse “excesso de população”, melhor dizendo,
o “excesso” ou “população redundante” existente na atualidade se
refere ao “ ‘excesso em relação às necessidades’, num sentido muito
limitado” (p. 321). Entretanto, o impacto desse processo contraditório vem incidindo nas grandes massas de pessoas – atingindo quase
todos os campos de atividade – “que continuam a ser impiedosamente expulsas do processo de trabalho e consideradas ‘redundantes’ pelos imperativos da expansão lucrativa do capital”. Na verdade,
elas “estão longe de poder ser consideradas supérfluas como consumidoras que asseguram a continuidade da reprodução ampliada e da
autovalorização do capital” (p. 321-2).
Com relação às consequências devastadoras decorrentes da tendência contraditória do capital em expulsar uma grande maioria do
processo de trabalho também nos países de capitalismo avançado,
não é para Mészáros um fenômeno recente. Ele já chamava atenção
para esse problema há várias décadas, quando ressaltava sobre algumas características do desemprego:
O problema já não é apenas o sofrimento dos trabalhadores sem qualificação,
mas também o de um grande número de trabalhadores qualificados que, junto
com o exército de desempregados, disputam o número desesperadamente pequeno de empregos disponíveis. A tendência da amputação “racionalizadora”
já não se limita aos “ramos periféricos de uma indústria envelhecida”, mas
inclui alguns dos setores mais desenvolvidos e modernos da produção – da
construção naval e aeronáutica à eletrônica, e da engenharia à tecnologia espacial. (p. 322).

O mais importante de tudo isso é que
a ação humana que se encontra no lado dos que sofrem as consequências já
não é constituída pela multidão socialmente impotente, apática e fragmentada
de pessoas “desprivilegiadas”, mas por todas as categorias de trabalhadores,
qualificados ou sem qualificação: ou seja, objetivamente, o total da força de trabalho da sociedade (p. 322-3).

Acontece que a questão do desemprego crônico hoje é tão grave,
que até os defensores do sistema do capital começaram a admitir
que o aumento da taxa de desemprego estava um pouco maior do
que o que aparecia nos “pequenos bolsões”. Na verdade, eles ti106
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nham de admitir essa hipótese, porque necessitavam “cortar o déficit financeiro do Estado, que havia sido enganosamente atribuído
ao ‘excesso de auxílio-desemprego’ e não à sua causa subjacente”.
Mesmo assim,
continuaram a postular que a nova fase do “desenvolvimento industrial” e da
“revolução tecnológica” consertaria tudo no devido tempo, uma vez que as
novas políticas da “direita radical” fossem “implantadas”, e que o “ambiente
político”, assim como o “clima econômico”, favorecessem realmente a dinâmica expansão empresarial. (p. 323).

Nesse sentido, foi necessário mais um tempo até perceberem que
mesmo previsões otimistas do surgimento de uma “nova prosperidade” não poderiam garantir o retorno do tempo bom para o trabalho, respaldado no “pleno-emprego”.
Outra característica do desemprego crônico é que esse fenômeno não atinge somente os “jovens, mulheres e operários”; ele atinge
toda a população, incluindo também as “classes médias”. De maneira que a frequência crescente dos conflitos não só aparece nas
“regiões mais pobres do mundo, mas nas partes mais privilegiadas
do ‘capitalismo avançado’ ”. O avanço irrefreável do desemprego,
com demissões generalizadas, instalou na maioria dos empregados um profundo sentimento de insegurança somado a um medo enorme do futuro próximo,
pois passaram agora a viver o tormento de “Quem será o próximo?”. (p. 324).

Por outro lado, a ansiedade sentida por parte dos governantes
também aumenta, já que o avanço do desemprego em massa pode
estar criando um “espírito de insurreição” (p. 323).
Na verdade, a situação é muito séria, “porque a ‘explosão populacional’ representada pelos trabalhadores redundantes está criando
problemas sociais e econômicos graves nos países capitalistas mais
poderosos, como os Estados Unidos”, considerados pelos apologistas do capital como “o exemplo mais brilhante de solução de dificuldades” (p. 326). A alternativa keynesiana do “pleno-emprego”,
prometida durante o período eleitoral para derrotar o fantasma do
desemprego em massa nessas sociedades, não foi suficientemente
eficaz, como bradavam os apologistas do capital. Na verdade, eles
nunca quiseram realmente o “pleno-emprego”.
A estratégia de oferecer “treinamento” aos trabalhadores trazia
embutida a lógica perversa de que “você e eu aprendemos com o
trabalho um do outro, e assim, no ano que vem, um de nós se vai”.
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Como consequência, a decisão de demitir o conjunto dos trabalhadores ficará sob a responsabilidade do sindicato; tal atitude tem
como objetivo enfraquecer as entidades da classe trabalhadora. Desse modo, o capitalismo americano tornou-se incapaz de solucionar
a tragédia do desemprego, pois 40% da população que se deslocou
para lá na fase da acumulação do capital, atualmente foram transformados em “trabalhadores supérfluos”. Enfim, eles “não passam de
problemas para as pessoas que comandam a sociedade...”. O problema se apresenta de uma tal maneira que: “Hoje, no período da decadência
do imperialismo capitalista, é como se o exército de trabalhadores de reserva fosse
o mundo todo” (p. 326, grifos na obra).
O problema é que: “no capitalismo avançado da Europa Ocidental existem bem mais do que 20 milhões de desempregados”,
e nos outros “ ‘países de capitalismo avançado’ há pelo menos uns
dezesseis milhões” (p. 225). O autor chama a atenção para o fato
que essas cifras estão oficialmente registradas de forma subestimada
ou “cinicamente falsificadas”, pois as muitas categorias de pessoas
desempregadas estão excluídas das taxas de desemprego. É por essa
razão que (...) “a falsificação sistemática ou ‘maquiagem’ das estatísticas é o meio preferido de minimizar os problemas: uma forma de
‘assoviar no escuro’ para acalmar”. É importante salientar que, hoje,
a grande preocupação dos governos das “sociedades democráticas”
que admitem o seu fracasso no tratamento das causas básicas relativas ao desemprego e assuntos correlatos é o “melhoramento das
estatísticas”. Além do mais, essa estratégia “é praticada não apenas
em relação às estatísticas do desemprego, mas também para minimizar as graves consequências resultantes do desemprego catastroficamente crescente” (p. 324).
Sobre esse aspecto, Mészáros assinala que “o crescimento do desemprego na Europa Oriental, na antiga União Soviética e na China
é significativo e extremamente desconcertante para os apologistas
do capital precisamente por isto”. O problema reside no fato de
que “a adoção dos ideais da ‘prosperidade de mercado’ não trouxe
para a população desses países a ‘nova prosperidade’ prometida”.
De modo contrário,
ela os expôs aos perigos do capitalismo selvagem e do desemprego em massa,
generalizando assim por todo o mundo a condição do desemprego crônico
como a tendência mais explosiva do sistema do capital. (p. 336).

Com relação a essas sociedades, não há dúvidas de que, passadas
as revoluções russa e chinesa, houve um período na história em que
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“a ‘quebra do elo mais fraco da corrente’ ” possibilitou um tipo
de desenvolvimento bem diferente, (...) através de “um processo
sustentado de reestruturação radical das contradições do capital herdado” (p. 337). Logo, o corolário desses acontecimentos foi a vasta
expansão das oportunidades de emprego. Porém, depois de algum
tempo, os elementos autoritários do capital herdado foram reafirmados, agora sob uma nova forma:
A força de trabalho se tornou progressivamente mais alienada da ordem política e social estabelecida, em vez de ter sido mobilizada com sucesso para a realização de um modo muito diferente de reprodução sociometabólica. (p. 337).

Concluídas as tarefas básicas da reconstrução, a perspectiva
do desemprego em massa voltou ao horizonte social, ou seja, “os
objetivos de um processo de trabalho ‘extensivo’ que pudesse ser
controlado por meio dos métodos mais autoritários, inclusive os
campos de trabalho em massa”. Para Mészáros, “o desemprego oculto
e latente tornou-se uma característica dessas sociedades, com graves
implicações para suas perspectivas de desenvolvimento”. Mesmo
assim, “essa falha se apresentou como um ideal, como se as sociedades tivessem tido sucesso completo e permanente na solução do
problema do desemprego crônico” (p. 337). Não resta dúvida que a
forma de ideologia veiculada nessas sociedades representa a própria
falsificação do real, na medida em que o desemprego continua cada
vez mais crescente.
Com relação ao Terceiro Mundo, Mészáros lembra-nos que a
proposta de solução para o desemprego resultou em promessas dessa natureza. Prometeram-nos que
os empregos que desaparecessem na indústria seriam grandemente compensados pela “indústria de serviços” e pelo impacto econômico positivo de todo
tipo de “empregos que adicionam valor” com que os países do Terceiro Mundo que recebessem nossas “indústrias com chaminés” – os felizes beneficiários da nossa transferência de tecnologia – não poderiam competir (p. 327).

O argumento utilizado para esse tipo de solução reside na máxima de que: “Você também precisa de um mercado de trabalho que
funcione, que transfira os empregados das indústrias que se encolhem para as que se expandem”. Para o autor, essa promessa nada tinha de verdade, não passava de “platitudes vazias”, pois alguns anos
depois tornou-se evidente que “as redundâncias agora ameaçam o
trabalhador de colarinho branco”, atingindo dessa maneira os empregos públicos (p. 327). As soluções apresentadas para o problema
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do desemprego crônico têm sido as mais variadas possíveis; elas vão
“desde o compartilhamento do trabalho com salários reduzidos até
a programas nebulosos e sem sentido de investimento em pequenas
empresas e programas educacionais”. Até agora, essas alternativas
não conseguiram fazer com que as pequenas empresas gerassem os
milhões de empregos que estão sendo eliminados pelas transnacionais, e nem podem mais ter esperança de adquirir uma “correspondente base industrial em expansão dinâmica, e ainda mais sob as
circunstâncias da ‘racionalização’ capitalista contracionista”. Então,
para essa massa de trabalhadores, significa dizer que “no ano que
vem um de nós se vai” (p. 328). Diante desses acontecimentos, sem
encontrar uma saída econômica viável,
o remédio para dar seguimento às deficiências e “disfunções” devidas ao desemprego crônico em todos os países sob o domínio do capital, em rigorosa
conformidade aos parâmetros causais do sistema do capital, é visto em termos
de “maior disciplina do trabalho” e “maior eficiência”, resultando de fato na redução dos níveis salariais, na crescente precarização da força de trabalho até nos
países capitalistas avançados e no aumento generalizado do desemprego (p. 225).

Por sua vez, a “estratégia fortemente idealizada da globalização”
também tem agravado cada vez mais o problema do desemprego
nos países “metropolitanos” ou “centrais”, “acelerando a mencionada tendência à uniformização do índice diferencial da exploração”. Nesse sentido, adverte Mészáros:
Subjugar ou reprimir a força de trabalho – com a cooperação ativa de suas lideranças políticas e sindicais –, em nome da disciplina do trabalho, do aumento
da produtividade, da eficiência do mercado e da competitividade internacional,
não é uma solução realista, apesar das vantagens parciais que podem temporariamente disso derivar para uma outra sessão do capital competitivo (p. 225).

Essas medidas autoritárias não conseguem combater “a tendência à recessão global” e, provavelmente, uma depressão, pelo simples motivo de que é completamente impossível “espremer o ‘poder
de compra crescente’ (necessário para uma ‘expansão saudável’) de
salários que encolhem e do deteriorado padrão de vida da força de
trabalho”. Não obstante, apesar de todos os esforços empreendidos
e recursos utilizados pela intervenção do Estado e da teoria econômica capitalista, até hoje ninguém conseguiu e nem conseguirá
solucionar essa contradição particular, nem mesmo os “bitolados
representantes implacáveis da ‘direita radical’ no governo e nas empresas” (p. 226). Do mesmo modo, (...) “nem a intensificação da taxa
de exploração, nem os esforços para resolver o problema por meio
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da ‘globalização’ e da criação de monopólios cada vez mais vastos,
apontam uma saída para esse círculo vicioso”. Segundo Mészáros, a
questão é que,
para se desembaraçar das dificuldades da acumulação e expansão lucrativa,
o capital globalmente competitivo tende a reduzir a um mínimo lucrativo o
“tempo necessário de trabalho” (ou o custo do trabalho na produção), e assim inevitavelmente tende a transformar os trabalhadores em força de trabalho
supérflua. (p. 226).

Ao realizar esse feito, “o capital simultaneamente subverte as condições vitais de sua própria reprodução ampliada” (p. 226). Todavia,
é importante lembrar que, sob essas circunstâncias, as contradições
que aparecem de forma tão destrutiva mesmo nos países capitalistas mais avançados, as quais deixam alarmados os defensores mais
conservadores da ordem estabelecida, não podem ser separadas da
dinâmica interna do capital.
O fenômeno agravante do desemprego crônico, presente na sociedade atual, traz à tona (...) “as contradições e os antagonismos do
sistema global do capital na forma potencialmente mais explosiva”
(p. 224). Por se apresentar dessa forma, todas as medidas criadas até
agora na tentativa de tratar o problema do desemprego estrutural
crescente, ao invés de minorar o problema, só têm cada vez mais
agravado essa situação. Para Mészáros:
Seria um milagre se fosse diferente, já que todas as premissas e determinantes
causais do sistema devem ser consideradas resolvidas e inalteráveis: a maneira
característica de lidar com as dificuldades é reforçar de modo implacável a
subordinação do trabalho ao capital até nos países “democráticos liberais”
(que nos últimos tempos aprovaram leis mais abertamente antitrabalhistas) e
ao mesmo tempo fingir que ela não existe neste melhor de todos os mundos
realmente plausíveis (p. 225).

Convém observar também que, ao longo dos séculos de desenvolvimento histórico, a ameaça do desemprego no modo de regulação da reprodução sociometabólica era apenas latente. Enquanto
fosse mantida a dinâmica da expansão e da acumulação lucrativa do
capital, o “exército de reserva” do trabalho não só representava uma
ameaça fundamental para o sistema, mas também era considerado
um elemento bem-vindo e necessário para sua “boa saúde”. As massas de trabalhadores desempregados “temporariamente afetadas”,
mesmo que insatisfeitas e descontentes, poderiam ficar tranquilas,
pois sob essas condições, as dificuldades teriam um tempo de duração limitado. À medida que “abrissem as novas avenidas do des111
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locamento expansionista, como certamente se abrirão”, elas iriam
reconhecer mais cedo ou mais tarde
que seus interesses reais hão de estar no mercado, definido pela relação entre
capital e trabalho: a única estrutura adequada em que as massas de trabalhadores poderão viver de acordo com sua “propensão natural ao comércio e às
trocas”. (p. 332).

No entanto,
a situação muda radicalmente quando a dinâmica do deslocamento expansionista e a acumulação tranquila do capital sofrem uma interrupção importante,
que traz consigo, com o passar do tempo, uma crise estrutural potencialmente
devastadora. (p. 332).

Para isso, basta observar as duas guerras mundiais que ocorreram
durante o século XX, quando houve o “realinhamento violento das
relações de forças” entre as mais importantes potências capitalistas.
É importante observar que uma coisa é
imaginar o alívio ou a remoção do impacto negativo do desemprego em massa
de um, ou mesmo mais de um, país particular – mediante a transferência de
sua carga para alguma outra parte do mundo, ao “melhorar a posição competitiva” do país ou dos países em questão (p. 333).

Porém, outra coisa muito diferente “é sonhar com essa solução
quando a doença afeta todo o sistema, estabelecendo um limite
óbvio ao que um país pode fazer para ‘mendigar ao vizinho’, ou
mesmo o resto do mundo”, como é o caso dos Estados Unidos,
considerados o “país hegemônico mais poderoso” no período após
a segunda Guerra Mundial. Sob essas condições, “ativa-se a ‘explosão populacional’, sob a forma de desemprego crônico, como um limite
absoluto do capital” (p. 333). Na realidade,
a atual “explosão populacional” sob a forma de desemprego crônico nos países capitalistas mais avançados representa um perigo sério para a totalidade do
sistema, pois acreditava-se no passado que o desemprego maciço fosse algo
que só afetasse as áreas mais “atrasadas” e “subdesenvolvidas” do planeta. Na
verdade, a ideologia associada a este estado de coisas poderia ser – e, com um
toque de cinismo ainda é – usada para acalmar o operariado dos países “avançados” com relação à sua suposta superioridade por deus. (p. 341).

No entanto, “como uma grande ironia da história”, verifica-se
agora que “a dinâmica interna antagonista do capital”, mediante
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“seu impulso inexorável para reduzir globalmente o tempo de trabalho
necessário a um valor mínimo que otimize o lucro”, se afirma como
“uma tendência devastadora da humanidade, que transforma por
toda parte a população trabalhadora numa força de trabalho supérflua”
(p. 341).
O problema é que havia uma crença no sentido de que esse processo fosse algo desejado e natural na “periferia do Terceiro Mundo” e
devesse ser imposto no interesse dos futuros benefícios que viriam no devido tempo, com a mesma certeza de que à noite se segue o dia, como resultado do “desenvolvimento” capitalista e da “modernização” também na “periferia”. (p. 341).

Porém, quando “a mesma devastação começa a ser a regra também nas partes idealmente ‘avançadas’ do universo social, ninguém
mais pode fingir que tudo está bem neste melhor de todos os mundos possíveis” (p. 341). O fato é que até aos próprios apologistas do
sistema, ao observarem o modo como as tendências intrínsecas da
centralização e da concentração do capital são realizadas
sob o imperativo da reprodução autoampliada, não é muito difícil perceber
que a multiplicação incontrolável da “força de trabalho supérflua” representa
não apenas uma drenagem enorme de recursos do sistema, mas também uma
carga potencialmente explosiva extremamente instável. (p. 341-2).

Em face dessas questões, estamos assistindo hoje a um ataque à
classe operária em duas frentes, não somente nas partes mais “subdesenvolvidas” do mundo, trazendo, desse modo, implicações muito perigosas para a continuada viabilidade do “modo estabelecido
de reprodução sociometabólico”, mas também nos países capitalistas avançados. Segundo Mészáros, estamos testemunhando:
1) um desemprego que cresce cronicamente em todos os campos de atividade, mesmo quando é disfarçado como “práticas trabalhistas flexíveis” – um
eufemismo cínico para a política deliberada de fragmentação e precarização
da força de trabalho e para a máxima exploração administrável do trabalho
em tempo parcial; e 2) uma redução significativa do padrão de vida até mesmo daquela parte da população trabalhadora que é necessária aos requisitos
operacionais do sistema produtivo em ocupações em tempo integral (p. 342).

Mesmo nesse contexto adverso,
ao mesmo tempo, como corolário, em todos os países capitalistas avançados
somos confrontados por numerosos exemplos de legislação autoritária, apesar
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das tradições do passado e das constantemente reiteradas, atualmente, pretensões à “democracia”. (p. 342).

Na realidade, essas
medidas autoritárias se tornam necessárias pelas dificuldades crescentes de administração das condições cada vez mais deterioradas da vida socioeconômica,
que não foram geradas por intervenção legislativa direta do Estado. (p. 342).

Tais medidas “são criadas para apoiar, com a ameaça da lei e,
sempre que necessário, com o uso da força, as posturas mais agressivas do capital com relação à sua força de trabalho”. Convém lembrar que, como vimos anteriormente, essas medidas são “impiedosa
e quase rotineiramente aplicadas contra os órgãos de defesa do movimento operário, em disputas econômicas, às vezes com o pretexto
de lutar contra a ‘subversão do Estado’ ” (p. 342). No entanto, mesmo tendo desenvolvido todos “os esforços de manipulação política
e econômica” até agora, não se vislumbra nenhum tipo de solução,
pelo contrário, os problemas só têm se acentuado cada vez mais.
Mészáros ressalta que:
A ampla intervenção em todos os níveis e todas as questões direta ou indiretamente pertinentes à permanência do domínio do capital sobre o trabalho
(mais do que nunca necessária por causa do aprofundamento da crise estrutural do sistema) se faz acompanhar da mais cínica mistificação ideológica da
única forma viável de reprodução socioeconômica: a idealizada ‘sociedade de
mercado’ e as ‘oportunidades iguais’ que supostamente uma sociedade desse
tipo oferece a todos os indivíduos (p. 225).

Desse modo,
dado o caráter altamente expandido do processo de reprodução sob as condições do “capitalismo avançado” e a exposição correspondentemente maior do
trabalho vivo ao requisito estrutural de garantir uma produção e um processo
de realização relativamente tranquilos. (p. 225).

A vulnerabilidade objetiva do sistema a uma queda significativa do poder de compra, devido a um colapso dramático do pleno
emprego, é incomparavelmente maior do que nas sociedades “subdesenvolvidas”, onde os altos níveis de desemprego representam a
“norma” a ser aprimorada pela “modernização”. (p. 225).
O significado dessa vulnerabilidade do sistema consiste em que
a força de trabalho deverá considerar absolutamente intolerável sujeitar-se in-
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definidamente à sensação de estar à mercê das circunstâncias; não por causa
de uma incapacidade de atender a algumas “aspirações fictícias da classe média”, mas em termos dos compromissos e obrigações mínimos, sem os quais
as pessoas não conseguem levar sua vida diária, adicionando assim o pavio aos
explosivos que se acumulam (p. 342).

Daí, devido à posição dominante que o “capitalismo
avançado”ocupa no conjunto do sistema, torna-se completamente
impossível imaginar por qualquer razão o seu funcionamento “sustentado”, caso ocorra um colapso no seu núcleo interno.
Mészáros põe ainda em relevo o “caráter de dois gumes da contradição do desemprego crônico”, já que, independentemente de
qualquer forma de solução procurada, ele traz como tendência a
produção de uma “dinamite social” no interior da própria estrutura
do sistema do capital. Sendo assim,
considerado em si mesmo, o desemprego sempre crescente mina a estabilidade social, trazendo consigo o que até os círculos oficiais reconhecem ser “consequências indesejáveis”, depois de muitos anos de negar que as tendências
negativas de desenvolvimento denunciadas tivessem algo a ver com o câncer
social que é o desemprego crônico. Elas vão desde uma taxa de criminalidade
crescente (especialmente entre jovens) até denúncias violentas de agravos econômicos e formas de ação direta (por exemplo, a revolta de massa contra um
“imposto de pedágio” que foi a causa da queda da primeira-ministra Margaret
Thatcher na Inglaterra), trazendo o perigo de graves agitações sociais. Por
outro lado, o que poderia ser uma alternativa óbvia à deterioração do emprego
– que às vezes é defendida por reformadores bem-intencionados – não tem a
menor chance de aprovação (p. 343).

Diante desses quatro conjuntos de problemas de que ora tratamos,
ativados como limites absolutos do sistema do capital, verifica-se na
atualidade a incapacidade do capital para administrar seus antagonismos internos, como acontecia há décadas. Tal como ocorre à sombra
das “condições de sua ascendência histórica, o capital teve condições
de administrar os antagonismos internos de seu modo de controle
por meio da dinâmica do deslocamento expansionista”. Contudo, estamos
agora diante não apenas dos “antigos antagonismos do sistema, mas
também da condição agravante de que a dinâmica expansionista do
deslocamento tradicional também se tornou problemática e, em última análise, inviável” (p. 343).
A veracidade dessa constatação se faz notar tanto em relação à
contradição entre o capital transnacional e os Estados nacionais,
como na “invasão do ambiente natural, devido aos imperativos da
reprodução autorreprodutora”, e também no que diz respeito aos
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“limites estruturais absolutos encontrados pela transformação do
tradicional ‘exército de reserva do trabalho’ numa explosiva ‘força de
trabalho supérflua’ ” – ainda assim e ao mesmo tempo mais necessária do que nunca, para “possibilitar a reprodução ampliada do capital
–, com implicações particularmente ameaçadoras para todo o sistema, resultantes da desestabilização do seu núcleo” (p. 343-44). Outro
problema não menos sério é a demanda pela “igualdade substantiva”,
a qual é incompatível com o capital, visto que essa demanda
afirmou-se nas últimas décadas de forma irreprimível, trazendo consigo complicações insolúveis para a “família nuclear” – o microcosmo da ordem estabelecida – e, dessa forma, dificuldades proibitivas para a garantia da reprodução continuada do sistema de valores do capital. (p. 344).

Sobre esse conjunto de questões, Mészáros sublinha dois aspectos de grande importância a serem observados. Primeiramente,
“esses limites absolutos do sistema do capital ativados nas atuais
circunstâncias não são separados, mas tendem, desde o início, a ser
inerentes à lei do valor” (p. 222). Significa dizer que eles são equivalentes à “maturação” ou à completa afirmação da lei do valor delimitada pelo final da fase progressista da “ascendência histórica do
capital”. E, em sentido oposto, pode-se afirmar que essa fase chega
ao fim “porque o sistema global do capital atinge os limites absolutos além dos quais a lei do valor não pode ser acomodada aos seus
limites estruturais” (p. 226).
Já o segundo aspecto está estreitamente vinculado a esta condição. Há bem pouco tempo, esses quatro conjuntos de determinantes
foram “constituintes positivos da expansão dinâmica e do avanço
histórico do capital” (p. 226). Contudo, o que se constitui futuramente numa ameaça não é tão somente a manutenção desse tipo de
relacionamento expansionista, mas o fato de que nas atuais condições em que o desenvolvimento histórico se desdobra, “esses quatro conjuntos de forças interativas já não representam apenas uma
ausência”, mas “um impedimento atuante para a acumulação tranquila
do capital e o funcionamento futuro do sistema global do capital”
(p. 227).
Diante da ameaça de que “o capital possa um dia encontrar o seu
limite absoluto”, é preciso investigar suas condições de produção, pois,
numa época em que a vertiginosa produtividade do capital o capacita a engolir a
totalidade dos recursos humanos e materiais do nosso planeta, e vomitá-los de
volta na forma de maquinaria e “produtos de consumo em massa” cronicamente subutilizados – e muito pior: imensa acumulação de armamentos voltados à
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potencial destruição da civilização por centenas de vezes –, em uma situação
como esta a própria produtividade se transforma num conceito enormemente
problemático, já que parece ser inseparável de uma fatal destrutividade (p. 527).

Sob tais circunstâncias, os “limites do capital colidem com as condições elementares do próprio sociometabolismo, e desse modo ameaçam
aguda e cronicamente a própria sobrevivência da humanidade” (p.
526).
Nesse momento, importa ressaltar que o desemprego crônico,
tido por Mészáros como um “câncer social” que atinge não somente
os países do Terceiro Mundo, mas também os países de capitalismo avançado, está intimamente relacionado ao problema do agravamento da pauperização dos trabalhadores e à fome. É importante
deixar claro que essa fome não está relacionada à disponibilidade
de meios de subsistência em termos de alimentos, haja vista o desperdício que acontece se comparado à quantidade de alimentos que
a humanidade tem produzido nos últimos tempos. Na realidade, a
eliminação dos postos de trabalho nos dias atuais significa cada vez
mais trabalho supérfluo, portanto, esse fenômeno é provocado pelos imperativos da expansão e acumulação lucrativa do capital.
Em se tratando ainda do desemprego crônico, o que chama mais
atenção na atualidade é que uma grande maioria de trabalhadores,
incluindo trabalhadores qualificados, é expulsa do processo de trabalho e juntamente com os outros vai disputar os poucos empregos disponíveis no mercado. Além disso, esse desemprego atinge
toda a população trabalhadora, inclusive as classes médias. Desse
modo, o crescente desemprego com demissões generalizadas nos
países avançados, além de provocar uma insegurança muito grande
nos trabalhadores, com relação ao dia de amanhã, gera uma enorme
população de trabalhadores supérfluos, causando sérios problemas
sociais e econômicos, principalmente no tocante à pobreza. Por
outro lado, o desemprego crônico representa um enorme perigo à
totalidade do sistema, dado que esse fenômeno está visceralmente
imbricado à dinâmica interna do capital. Ele interfere diretamente
na vida social, desestruturando a família nuclear, reduzindo o padrão de vida do trabalhador e jogando-o nas malhas do pauperismo;
enfim, ele mina a estabilidade social, tão fundamental para a reprodução ampliada do capital.
Hoje, essas condições põem em risco a continuidade da reprodução do capital. Portanto, as formas de administração da “questão
social” tradicionalmente utilizadas com vistas a atenuar os conflitos
perderam o sentido em face da gravidade dos problemas existentes.
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O controle das contradições ou antagonismos de classe se torna
cada vez mais difícil, ameaçando a ordem sociometabólica vigente.
As alterações mais recentes ocorridas no mundo do trabalho
quanto ao fenômeno do desemprego crescente, ao pauperismo e
suas implicações para a vida dos trabalhadores, não encontram uma
interpretação unívoca. A nosso ver, ao expor os limites absolutos do
capital, Mészáros acaba por revelar expressões das refrações da denominada “questão social” nos dias de hoje, quando analisa, a partir
da crise estrutural do capital, a ativação dos limites absolutos do
capital e suas formas de expressão na atualidade. Entretanto, conforme veremos, na percepção de Robert Castel e Pierre Rosanvallon
estes fenômenos representam um perigo constante à coesão social
e à manutenção da ordem capitalista, caracterizando o que denominam de “nova questão social”.
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Capítulo 4 – “Questão Social”: Pontos e Contrapontos

O problema da “questão social” na atualidade comporta múltiplos e divergentes tipos de interpretações. O quadro delineado
pelas transformações contemporâneas fornece os insumos para o
que Robert Castel e Pierre Rosanvallon denominam “nova questão
social”, apoiados no desemprego e na exclusão social. Esses autores
partem da ideia de que tais fenômenos contribuem para o enfraquecimento da condição salarial adquirida no Estado Social ou para a
quebra dos princípios do sistema securitário do Estado Providência,
constituído em momento precedente à crise dos anos 70. O enfraquecimento dessa condição poderia, na percepção deles, pôr em
risco a coesão social, o equilíbrio social.
4.1 A visão de Robert Castel
Em sua Obra “Metamorfoses da Questão Social: uma crônica do
salário”, Castel, tomando a sociabilidade francesa como exemplo típico, faz uma abordagem histórico-sociológica da “questão social”,
definindo-a como sendo
uma aporia fundamental sobre a qual uma sociedade experimenta o enigma de
sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura. É um desafio que interroga,
põe em questão a capacidade de uma sociedade (o que em termos políticos,
se chama nação) para existir como um conjunto ligado por relações de interdependência. (1999, p. 30).

Ele parte do princípio de que a “questão social” vem, desde o
seu surgimento, passando por modificações, por metamorfoses. Na
sua percepção, as metamorfoses sofridas pela “questão social” em
relação à questão anterior apontam para a existência de “uma nova
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problemática, (...), mas não outra problematização” (p. 33). Estabelecendo que a “questão social” se redefine através das crises, o
autor faz uma análise da situação de precariedade das populações
e dos mecanismos a serem utilizados no seu enfrentamento. Nesse sentido, afirma que “não se pode autonomizar a situação dessas
populações postas à margem, a não ser para ratificar o corte que se
denuncia pretendendo lutar contra a exclusão” (p. 33).
Para Castel, a expressão “questão social” aparece pela primeira vez no jornal legitimista francês La Quotidienne em 1831, onde
acusava o governo, chamando a atenção dos parlamentares, que
era preciso entender que além dos limites do poder, isto é, fora do
campo político, existia uma “questão social” carente de resposta,
quando esses efeitos do processo de industrialização representariam
um perigo à paz e à ordem econômico-social e moral estabelecida.
Portanto, questão posta pela articulação entre a pauperização dos
trabalhadores e a questão política de sua reação às mazelas do capitalismo ascendente. No interior do pensamento dos reformadores
social defensores do sistema, a “questão social” passa a ser tratada
como [...] “questão da reabilitação das classes trabalhadoras ‘gangrenadas’ pela chaga do pauperismo” (p. 317). Assim, a “questão social
é “suscitada pela tomada de consciência das condições de existência
das populações que são, ao mesmo tempo, os agentes e as vítimas da
revolução industrial. É a questão do pauperismo”. Foi um
momento essencial aquele em que pareceu ser quase total o divórcio entre
uma ordem jurídico-política, fundada sobre o reconhecimento dos direitos
dos cidadãos, e uma ordem econômica que acarreta uma miséria e uma desmoralização de massa. (p. 30).

Então, faz-se necessário encontrar um remédio eficaz para combater a “chaga do pauperismo”, sob pena de ter de enfrentar a “desordem do mundo”. No seu entender, “a sociedade liberal corre o
risco de explodir devido às novas tensões que são a consequência de
uma industrialização selvagem” (p. 30). Assim, a solução consiste
em “fazer o social”. Para Castel,
fazer o social é trabalhar sobre a miséria do mundo capitalista, isto é, sobre os efeitos perversos do desenvolvimento econômico. É tentar introduzir
correções às contrafinalidades mais desumanas da organização da sociedade,
porém sem tocar em sua estrutura (p. 316).

Naquela conjuntura, “a questão social torna-se a questão do lugar que as franjas mais dessocializadas dos trabalhadores podem
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ocupar na sociedade industrial” (p. 31). A resposta para ela será a
utilização de um conjunto de mecanismos dispostos a promover sua
integração. Portanto, deve-se caracterizar a “questão social” como
sendo “uma inquietação quanto à capacidade de manter a coesão
de uma sociedade”. Daí porque “a ameaça de ruptura é apresentada por grupos cuja existência abala a coesão do conjunto”. Essa
ameaça pode ser representada por grupos de diferentes perfis: um
primeiro perfil de populações “remete ao que se poderia chamar de
uma teoria da desvantagem, no sentido amplo do termo. Velhos,
indigentes, crianças sem pais, estropiados de todos os tipos, cegos,
paralíticos, escrofulosos, idiotas” (...), “mas que têm em comum o
fato de não suprirem, por si mesmos, as suas necessidades básicas,
porque não podem trabalhar para fazê-lo. São, por isso, isentos da
obrigação do trabalho” (p. 41). Na sequencia dessas formulações,
verifica-se que “essas populações isentas da obrigação de trabalhar
são os clientes potenciais do social-assistencial”. Esse tipo de assistência requer recursos técnicos, financeiros e institucionais, mas,
a princípio, não cria maiores problemas. Uma outra situação completamente distinta é a daqueles que, mesmo sendo considerados
capazes de trabalhar, não trabalham. Surgem primeiramente sob a
figura do “indigente válido”. Nesse caso, “este carente, e por isso
também dependente de auxílio, não pode, entretanto, beneficiar-se
diretamente dos dispositivos concernentes aos que estão isentos
da obrigação de ser autossuficiente” (p. 42). Essa população se encontra fora da área da assistência, portanto, sua situação será a do
“vagabundo, do desfiliado por excelência” (p. 43). Sua característica
principal é dada pela “impossibilidade de se inscrever nas relações
dominantes de trabalho e pelo isolamento social” (p. 146). Para o
autor, a “questão social” não se restringe tão somente à pobreza,
nem à miséria. Numa sociedade na qual metade da população deve
se satisfazer com o mínimo de reservas para sobreviver, certamente
a pobreza não gera nenhum problema. Além do mais, “ela é aceitável e até mesmo exigida. Está inscrita nos planos da Providência e é
necessária ao funcionamento da máquina social”. Verdadeiramente,
o problema está na vulnerabilidade da massa, esta impossibilitando
que “se trace uma linha divisória firme entre ‘os pobres’ e ‘os miseráveis’ ”. Assim, “é nos processos de vulnerabilização que ‘arruínam
os pobres’ que se deve buscar a origem das perturbações que afetam
o equilíbrio social” (p. 147).
Para a produção de seus argumentos, Castel revisita o processo
de constituição do trabalho assalariado como eixo das relações sociais em termos de configuração da identidade cultural e simbólica
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de um determinado tempo. Desse modo, compreende as relações
do mundo do trabalho com a sociedade global a partir de um movimento evolutivo que se caracteriza em três modalidades: a primeira
é a condição proletária, na qual o trabalhador está praticamente excluído do corpo social, pois, apesar de constituir “um elo essencial
no processo de industrialização nascente, (...) está condenado a trabalhar para se reproduzir”. A vulnerabilidade da massa oferece os
elementos para uma fratura central entre capital e trabalho, seguridade e propriedade, que fazem da “questão social” uma tomada de
consciência de que essa fratura pode desencadear uma desintegração social, ou seja, (...) “o pauperismo pode levar à dissociação do
conjunto da sociedade” (p. 415). Daí os mecanismos de intervenção
que foram criados.
A segunda é a condição operária, assim caracterizada:
A relação da condição operária com a sociedade considerada como um todo
é mais complexa. Constitui-se numa nova relação salarial e, através dela, o
salário deixa de ser a retribuição pontual de uma tarefa. Assegura direitos, dá
acesso a subvenções extratrabalho (doenças, acidentes, aposentadoria) e permite uma participação ampliada na vida social: consumo, habitação, instrução
e até mesmo , a partir de 1936, lazer. Caracteriza-se por “uma integração na
subordinação”. (p. 416).

Essa participação da classe operária na condição de subordinação se dá da seguinte maneira: “o consumo (mas de massa), a instrução (mas primária), o lazer (mas popular), a habitação (mas a
habitação popular) etc. É por isso que tal estrutura de integração é
instável” (p. 416-7).
A terceira é a condição salarial, na qual a subordinação do operário se viabiliza pelo salário, pois esta define a identidade social. Visto
que todos são assalariados, é isto que tanto os identifica como os
distingue na escala social. Desse modo,
a sociedade salarial parece arrebatada por um irresistível movimento de promoção: acumulação de bens e de riquezas, criação de novas posições e de
oportunidades inéditas, ampliação dos direitos e das garantias, multiplicação
das seguridades e das proteções. (p. 417)

Isto, portanto, “não será o triunfo da condição operária” (p.
417); a sua subordinação se dá pelo progresso e pelo bem-estar que
ela propicia, trazendo melhorias para todos. Atua em vários âmbitos como educação, saúde, lazer, seguridade, habitação, direitos
do trabalho, supressão dos bolsões de pobreza, maior igualdade de
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oportunidade etc., fazendo parecer que a “questão social” esteja
dissolvendo-se com o progresso. Nesse preciso sentido, afirma que:
“Foi a industrialização que deu origem à condição de assalariado, e a
grande empresa moderna é o lugar por excelência da relação salarial
moderna” (p. 418).
Apoiado nesses argumentos, Castel interpreta a manifestação da
“questão social” tal como se apresenta na atualidade, “a partir do
enfraquecimento da condição salarial”, tendo como um dos seus
efeitos a questão da exclusão, que “há alguns anos ocupa o primeiro
plano (...), mas que desloca para a margem da sociedade o que a
atinge primeiro no coração”. Portanto, “é a questão do estatuto do
salariado, porque chegou a estruturar nossa formação social quase
inteiramente” (p. 495). O autor defende ideia de que houve nesses
últimos anos um deslize em relação aos principais parâmetros que
asseguravam esse equilíbrio tão frágil. Considera ainda que “a característica mais perturbadora da situação atual é, sem dúvida, o reaparecimento de um perfil de ‘trabalhadores sem trabalho’ ”, criando
uma categoria de “ ‘inúteis para o mundo’ ” (p. 496). Essa situação
põe em risco o equilíbrio bastante frágil que fora adquirido com a
condição salarial, porque pode fragmentar a sociedade, tornando-a
ingovernável, ou promover uma polarização entre os que podem associar individualismo com independência e aqueles que “carregam
sua individualidade como uma cruz” (p. 609-610) devido à falta do
vínculo e proteção social para a condição de inseridos socialmente.
Nas palavras de Castel,
o núcleo da questão social hoje seria, pois, novamente, a existência de “inúteis
para o mundo”, de supranumerários e, em torno deles, de uma nebulosa de
situações marcadas pela instabilidade e pela incerteza do amanhã que atestam
o crescimento de uma vulnerabilidade de massa. (p. 593).

Tal como aconteceu:
Foram necessários séculos de sacrifícios, de sofrimentos e de exercício da
coerção – a força da legislação e dos regulamentos, a coerção da necessidade e
também da fome – para fixar o trabalhador em sua tarefa e nela conservá-los
através de um leque de vantagens “sociais” que vão qualificar um status constitutivo da identidade social. É no momento em que a “civilização do trabalho”
parece impor-se definitivamente sob a hegemonia da condição de assalariado
que o edifício racha, repondo na ordem do dia a velha obsessão popular de ter
que viver “com o que ganha a cada dia”. (p. 593).

Trata-se, portanto, de “uma completa metamorfose que apresen123
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ta hoje, de forma inédita, a questão de ter de fazer face a uma vulnerabilidade de após proteções”. Basicamente, “é a representação do progresso que talvez tenha sido levada pela crise”. O momento agora
é de preparação de um mundo melhor para que progressivamente
possamos nos aproximar dele. Nesse particular, torna-se imprescindível o papel do Estado Social, pois faz-se necessário “um ator
central para conduzir as estratégias, obrigar os parceiros a aceitarem
objetivos sensatos, zelar pelo respeito dos compromissos. O Estado
Social é esse ator” (p. 498). À medida que o Estado Social se fortalece, ele pode ambicionar a condução do progresso. É por isso que:
O conceito acabado de Estado social, no desenvolvimento pleno de suas ambições, é social-democrata. Sem dúvida, todo Estado moderno é mais ou menos
obrigado a “fazer o social” para mitigar algumas disfunções gritantes, assegurar um mínimo de coesão entre grupos sociais etc. Mas é através do ideal
social-democrata que o Estado social surge como princípio de governo da
sociedade, a força motriz que deve assumir a responsabilidade pela melhoria
progressiva da condição de todos (p. 498).

Temos aqui uma defesa da social-democracia como substrato
ideal que até hoje, na sua percepção, não se constituiu como existência concreta; além disso, deposita nas mãos do “social” a incumbência de amenizar os conflitos para manter a coesão social.
Para Castel, independentemente das “causas”, no início da década de 1970 a sociedade sofreu um “abalo” que terminou por afetar
diretamente a problemática do emprego. O desemprego hoje atinge
“mais de 12% da população ativa”. Desse modo, “o desemprego é
apenas a manifestação mais visível de uma transformação profunda
da conjuntura do emprego”. Uma outra característica, ainda mais
importante, é, sem sombra de dúvida, a precarização do trabalho,
pois o contrato de trabalho por tempo indeterminado está prestes a
perder sua hegemonia. Logo, “essa precarização do trabalho permite compreender os processos que alimentam a vulnerabilidade social
e produzem no final do percurso o desemprego e a desfiliação” (p.
516). Nesses termos,
o desemprego não é uma bolha que se formou nas relações de trabalho e
que poderia ser reabsorvido. Começa a tornar-se claro que precarização do
emprego e desemprego se inseriram na dinâmica atual da modernização. São
as consequências necessárias dos novos modos de estruturação do emprego, a
sombra lançada pelas reestruturações industriais e pela luta em favor da competitividade – que, efetivamente, fazem sombra para muita gente (p. 516-7)

Portanto, “é a própria estrutura da relação salarial que está ame124
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açada de ser novamente questionada”. Consequentemente, a “consolidação da condição salarial” e a “durabilidade do vínculo do emprego” estão sendo alteradas. Na verdade, hoje,
as novas formas “particulares” de emprego se parecem mais com antigas formas de contratação, quando o status do trabalhador se diluía diante das pressões do trabalho. A flexibilidade é uma maneira de nomear essa necessidade de
ajustamento do trabalhador moderno à sua tarefa. (p. 517).

No seu modo de ver, “a flexibilidade não se reduz à necessidade de se ajustar mecanicamente a uma tarefa pontual. Mas exige
que o operador esteja imediatamente disponível para adaptar-se às
flutuações da demanda” (p. 517). Quando a flexibilidade se dá no
plano interno da empresa, tem-se como resultado “a invalidação
dos ‘trabalhadores que estão envelhecendo’, demasiado idosos ou
não suficientemente formados para serem reciclados, mas jovens
demais para se beneficiarem da aposentadoria”. Por outro lado, em
relação aos jovens, observa-se uma falha na empresa quando ela
não consegue desempenhar “sua função integradora”. Nesse sentido, “elevando o nível das qualificações exigidas para a admissão, ela
desmonetariza uma força de trabalho antes mesmo que tenha começado a servir” (p. 519). Consequentemente, “jovens que há vinte
anos teriam sido integrados sem problemas à produção acham-se
condenados a vagar de estágio em estágio ou de um pequeno serviço a outro”. Tudo isso porque “a exigência de qualificação não
corresponde a imperativos técnicos” (p. 519-20). Disso resulta o
desemprego da população jovem, que vai buscar em outras localidades algum tipo de trabalho que possa se adequar à sua qualificação,
gerando com isso uma desmotivação e um aumento da mobilidade-precariedade. Dadas essas condições, “o problema atual não é
apenas o da constituição de um ‘periferia precária’, mas também o
da desestabilização dos estáveis” (p. 526). E, mais adiante, ele faz a
seguinte comparação:
Assim como o pauperismo do século XIX estava inserido no coração da dinâmica da primeira industrialização, também a precarização do trabalho é um
processo central, comandado pelas novas exigências tecnológico-econômicas
da evolução do capitalismo moderno. Realmente há aí uma razão para levantar uma “nova questão social” que, para espanto dos contemporâneos, tem a
mesma amplitude e a mesma centralidade da questão suscitada pelo pauperismo na primeira metade do século XIX (p. 526-7).

Dessa maneira, Castel expõe como eixo central da “nova questão social” o fenômeno da precarização desencadeada pelo processo
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global de reestruturação capitalista, que resulta na desestabilização
dos estáveis, levando à vulnerabilidade das massas.
De modo geral, o autor, analisando essa questão sob o ponto de
vista do trabalho, distingue três pontos de cristalização: em primeiro
lugar, a “desestabilização dos estáveis”, ou seja,
uma parte da classe operária integrada e dos assalariados da pequena classe média está ameaçada de oscilação. Enquanto a consolidação da sociedade
salarial havia ampliado continuamente a base das posições asseguradas e preparado as vias de promoção social, o que prevalece é o movimento inverso.
(p. 527).

Em segundo, considerada por ele como a especificidade da situação atual, a “instalação na precariedade” (p. 527): isso significa que “toda
uma população, sobretudo os jovens, aparece como relativamente
empregável para tarefas de curta duração, alguns meses ou algumas
semanas, e mais facilmente passível de ser demitida jovem” (p. 528);
e em terceiro, que é a mais inquietante da conjuntura atual, a
precarização do emprego e o aumento do desemprego são, sem dúvida, a manifestação de um déficit de lugares ocupáveis na estrutura social, entendendo-se
por lugares posições às quais estão associados uma utilidade social e um reconhecimento público. (p. 529).

Como já vimos, é o caso dos trabalhadores “que estão envelhecendo” e que não têm mais lugar no processo produtivo e dos “jovens
à procura do primeiro emprego”. Na verdade, são os considerados
“inúteis para o mundo’ e ocupam a posição de “supranumerários”.
Eles “nem sequer são explorados. São supérfluos” (p. 33).
Diante dessas constatações, Castel faz algumas observações sobre “a crise do futuro”, não no sentido de predizê-la, mas de “desenhar algumas eventualidades” referentes à política econômica, à
política de organização do trabalho e às intervenções do Estado
social. A primeira é que “continua a se acentuar a degradação da condição
salarial observável desde os anos 70. Seria a consequência direta da aceitação sem mediações da hegemonia do mercado” (p. 560); a segunda “consistiria em tentar manter a situação atual mais ou menos como está,
multiplicando os esforços para estabilizá-la” (p. 564). Assim, ”o Estado
poderia fortalecer seu papel de fiador da coesão social a um custo
que não seria exorbitante” (p. 565); a terceira eventualidade “reconhece
a perda da centralidade do trabalho e a degradação da condição de assalariado, e
tenta encontrar-lhe escapatórias, compensações ou alternativas” (p. 571). Para
o autor, “talvez até já estejamos a ponto de sair da ‘civilização do
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trabalho’ que, desde o século XVII, colocou a economia no posto
de comando, e a produção na base do desenvolvimento social”. Na
realidade, “seria, então, demonstrar um apego fora de moda ao passado subestimar as inovações que se fazem e as alternativas que se
buscam para ultrapassar a concepção clássica de trabalho”. Mesmo
porque “o que funda a dignidade social de um indivíduo não é necessariamente o emprego assalariado, nem mesmo o trabalho, mas
sua utilidade social, isto é, sua participação na produção da sociedade” (p. 577).
A quarta opção é “preparar uma redistribuição dos ‘raros recursos’ que
provêm do trabalho socialmente útil”. É importante não confundir essa
eventualidade com uma “restauração da sociedade salarial”. Sempre
devemos lembrar que
a sociedade salarial é uma construção histórica que sucedeu a outras formações
sociais; não é eterna. Entretanto, pode permanecer uma referência viva, porque
realizou uma montagem não igualada entre trabalho e proteções. (p. 580).

Essa sociedade é “a formação social que havia conseguido esconjurar, em grande parte, a vulnerabilidade da massa e assegurar
uma ampla participação nos valores sociais comuns” (p. 580). Isso
significa que
a sociedade salarial é o alicerce sociológico em que se baseia uma democracia
do tipo ocidental, com seus méritos e suas lacunas: não o consenso, mas a regulação dos conflitos; não a igualdade de condições, mas a compatibilidade de
suas diferenças; não a justiça social, mas o controle e a redução da arbitrariedade dos ricos e dos poderosos; não o governo de todos, mas a representação de
todos os interesses e sua apresentação para debate no cenário público (p. 580).

Desse modo, “em nome desses valores (...), é possível interrogar-se quanto à melhor maneira de não dilapidar essa herança” (p.
580). Sob esse ponto de vista, a sociedade se encontra numa crise
que pode levar a uma situação cujos resultados não são exatamente
previsíveis. No entanto, existe uma saída possível para esse marasmo, pois as condições já estão dadas no cotidiano. Assim,
duas varáveis serão, certamente, determinantes: o esforço intelectual para
analisar a situação em sua complexidade, e a vontade política de dominá-la,
impondo esta cláusula de salvaguarda da sociedade que é a manutenção de sua
coesão social (p. 59).

Nesses termos, o autor acrescenta:
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O recurso é um Estado estrategista que estenda amplamente suas intervenções para acompanhar esse processo de individualização, desarmar seus pontos de tensão, evitar suas rupturas e reconciliar os que caíram aquém da linha
de flutuação. Um Estado até mesmo protetor porque, numa sociedade hiperdiversificada e corroída pelo individualismo negativo, não há coesão social sem
proteção social (p. 610).

Na sua percepção, “em meio às incertezas que hoje são muito
numerosas, pelo menos uma coisa é clara: ninguém pode substituir
o Estado em sua função fundamental, que é comandar a manobra
e evitar o naufrágio” para garantir a coesão social (p. 611). Com o
encaminhamento dessas medidas, o Estado pode evitar a ruptura do
equilíbrio adquirido com a sociedade salarial e retomar o progresso
que nos permite aproximar do fim da história.
4.2 A visão de Pierre Rosanvallon
Pierre Rosanvallon, por sua vez, se debruça sobre a análise do
Estado Providência francês. Este
desenvolveu-se historicamente com base em um sistema securitário em que as
garantias sociais estavam associadas a seguros obrigatórios, cobrindo os principais “riscos” da existência (doenças, desemprego, aposentadoria, invalidez
etc.) (1988, p. 31).

Essa forma de solidariedade tem origem no fluxo do pensamento moderno, que compreende o vínculo social como o resultado
de uma instituição voluntária e artificial, mediante a doutrina do
contrato. Perspectiva na qual o mercado, “identificado como uma
espécie de natureza refletida, erige-se em concorrente do contrato
para fundamentar o vínculo social” (p. 32). Sua defesa como instrumento de justiça data do século XVII, especialmente com Leibnitz,
mas sua introdução na gestão social acontece progressivamente até
a constituição da sociedade securitária, caracterizada pelo Estado
Providência. Por isso, o seguro substitui o contrato social, mantendo os mesmos efeitos de “aglomeração e de proteção”.
Só a partir do século XVIII é que a técnica securitária será aplicada às pessoas, dispondo, nesse período, de
três modelos para conceber o vínculo social: o contrato (resultante da confrontação política; o mercado (funcionando como uma “mão invisível” para
associar economicamente os indivíduos); e o seguro (agindo como uma espécie de “mão invisível” da solidariedade). (p. 32).
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Mesmo com o objetivo de reduzir a mendicância, essas ideias
provocavam ainda um certo temor. Só no final do século XIX é que
a técnica securitária passou a ser reconhecida “como uma resposta
adequada e moralmente aceitável à gestão dos problemas sociais”
(p. 33). Assim, “a introdução do seguro na gestão do social se impõe
progressivamente” (p. 34) porque, aos poucos, ela vai deixando de
lado os paradoxos originados a partir de uma visão individualista de
sociedade.
A razão para a implementação da técnica securitária é que após
1830 os governantes passaram a enfrentar um aumento e expansão
do pauperismo, identificados com a própria industrialização. Acontece que “nem por um instante imaginava-se que esse um trabalhador empregado pudesse ter um nível de renda tão baixo que quase
fosse possível considerá-lo como indigente”. Assim, “é esse fenômeno, reproduzido em grande escala, que caracteriza o século XIX”
(p. 35). Portanto:
Se o indigente era um indivíduo, o pauperismo era um fato social maciço, dominante na classe operária: ele anuncia o surgimento de um novo tipo de estado social coletivo – o proletariado. Condição social que não pode ser tratada
com um simples socorro e que tende a questionar os próprios fundamentos
da organização social, ameaçando destruir a antiga coerência entre o direito de
propriedade e o direito à assistência. Daí a perplexidade dos liberais do século
XIX. Perplexidade de ‘classe’, por assim dizer, mas uma perplexidade também
filosófica (p. 35).

A aplicação desse tipo de seguro aos problemas sociais abria a
possibilidade de resolver essas dificuldades na medida em que passaria da “noção subjetiva da conduta e da responsabilidade individual
à noção objetiva do risco”, pois o seguro levava a considerar o social
de uma outra maneira. Desse modo, “permitia ultrapassar as contradições anteriores a respeito da aplicação dos direitos sociais” (p.
35). Além do mais, a
abordagem em termos do risco tem a vantagem de poder considerar de modo
unificado muitos problemas diferentes: a doença, a velhice, o desemprego,
acidentes de toda sorte, que são reunidos numa mesma categoria. Finalmente,
torna-se possível colocar em termos novos o exercício da justiça. (p. 36).

Por isso é que o seguro social “não é como a assistência de um
socorro consentido; ele representa a execução de um contrato em
que o Estado e os cidadãos estão igualmente implicados” (p. 36). É
assim que os benefícios se tornam um dever.
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Com isso, abria-se assim um novo caminho para “apreender as
políticas sociais” (p. 36). É por essa razão que os liberais viam no
seguro social uma forma de espantar “o ‘espectro do socialismo’; os
socialistas o viam como uma fase primeira da construção do ‘Socialismo Integral’, no qual prega a criação de um Ministério do Seguro
Social” (p. 37). Desse modo, atua na resolução de lutas sociais desde
os finais do século XIX até a constituição do Estado como um segurador universal, em 1945. Assim,
desde que seja universalizado (pela obrigação), o seguro se torna autenticamente social, exercendo o papel de transformador moral e social. O seguro
social funciona como uma “mão invisível”, produzindo a segurança sem a
intervenção da boa vontade dos homens. Pela construção, o seguro interessa
às populações: fazendo de cada um a parte de um todo, torna os indivíduos
interdependentes (p. 37).

Então, porque permite conciliar sociedade com liberdade individual, o seguro social constitui uma instituição do contrato social.
O paradigma da seguridade enquanto substrato tanto técnico como
filosófico do Estado Providência francês, com base no modelo de
Bismarck, encontra-se em crise por várias razões. Modificações da
categoria unificadora do risco, já que os fenômenos da exclusão e
do desemprego de longo prazo podem agora caracterizar-se por situações estáveis e não mais aleatórias e circunstanciais, inscritas no
plano dos “defeitos sociais”. Assim, “o social não pode mais ser
percebido exclusivamente em termos de risco”; agora, passa-se a
“uma visão mais determinista, com a qual se pode perceber a reversibilidade mais frágil das situações de ruptura”. Os antigos instrumentos de gestão social encontram-se ultrapassados, visto que “em
matéria social, o conceito central é hoje muito mais da precariedade,
ou vulnerabilidade, do que o do risco”. Hoje, o “risco catastrófico
– perigos naturais (inundações, terremotos), acidentes tecnológicos
importantes, agressões de grande amplitude ao meio ambiente” (p.
38) – se constitui em ameaças que afetam mais populações inteiras
do que indivíduos isolados, inviabilizando indenizações por parte
do Estado. Os riscos coletivos impõem limites aos princípios da
seguridade social, já que, nestes casos, substitui a ideia do direito
ou associa a ela as noções de solidariedade e de seguro, precedidas
de um procedimento público. Portanto, “com a mudança de escala,
o risco maior implica uma nova abordagem do vínculo social”, levando, desse modo, “à radicalização da perspectiva da sociedade, na
condição de comunidade de destino solidário” (p. 39).
Um outro componente diz respeito ao desenvolvimento da gené130
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tica, possibilitando uma “reavaliação radical das análises dos riscos
de saúde e a uma visão do social ao mesmo tempo mais individualista e mais determinista” (p. 41). Com esse novo redirecionamento,
o risco agora pode ser personalizado com base na distinção entre o
“adquirido” e o “inato”, e impõe mecanismos diferentes daqueles
públicos, que fundamentaram a seguridade do Estado Providência.
Deste modo, só encontra alternativa de solução no mundo do seguro privado. Essa força desagregadora do social tende a afetar o
seguro social distanciando, mediante a dinâmica da informação, a
solidariedade e a liberdade e, com isso, favorece o declínio da sociedade securitária.
A partir da década de 1980, “o crescimento do desemprego, o
congelamento dos salários e a resultante redução do número de
contribuintes” conduziram o governo a cortar gastos para estimular
as empresas e criar empregos, provocando mudanças também no
sentido de estender os benefícios a categorias de desempregados.
A lógica da seguridade tende a ser substituída pela da solidariedade,
mediante a qual uma parcela de contribuintes assegura os benefícios
daqueles que se encontram fora do sistema. A partir dos anos 1970
e 1980, o seguro social passou por uma transformação profunda,
criando laços “entre o seguro e a solidariedade que não tinham sido
imaginados pelos fundadores do regime, a tal ponto que hoje se
chega a falar no ‘mito do seguro’ ” (p. 45). Apesar de
sua composição progressiva, este sistema manteve durante muito tempo uma
aparência consistente, graças à identidade organizacional que lhe conferia o princípio da gestão paritária entre o patronato e as organizações sindicais. (p. 45).

Assim, na “ficção securitária”, o paritarismo assumia uma importância relevante. A ideologia e a prática sindical valorizavam as
tarefas de administração da seguridade social. Eles simbolizavam o
fato de que o sistema pertence aos trabalhadores (p. 47-8) e, por essa
razão, eram muito valorizados pelos trabalhadores desde 1945. A
“crise de representação social e o enfraquecimento do sindicalismo,
assim como a intervenção do Estado para ‘apagar incêndio’ ” (p.
48), que atuava em regimes diferentes, contribuíram para desmoronar essa estrutura, anunciando assim o declínio do paritarismo.
Nesse sentido, o Estado Providência francês está a caminho de se
adaptar a uma forma mais solidarista e sem base na administração
paritária.
Rosanvallon considera, porém, que estas mudanças não se dirigirão a um modelo do tipo Beveridge, instaurado na Inglaterra, adap131
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tado ao contexto histórico do pós-guerra. É por essa razão que esse
modelo também deve ser revisto, porque comparando-o com o modelo de Bismarck, não se pode afirmar que tenha resistido melhor à
crise do Estado Providência. Além da diferença histórica dos dois
modelos, “é o próprio princípio da solidariedade que é preciso renovar” (p. 48). Para isso, o Estado Providência precisa retornar a uma
abordagem mais filosófica e mais política, pois “o sismo do desemprego em massa nos conduz ao essencial: o enraizamento do Estado
Providência no corpo do contrato social” (p. 54), ou seja, articular-se em torno da noção de cidadania e de direitos sociais. Sob essas
condições, o autor defende o fortalecimento do Estado-Nação, com
abertura para o mercado internacional.
Na opinião de Rosanvallon, o “desemprego de longa duração,
novas formas de pobreza e desamparo: há uma dezena de anos, o
aumento da exclusão social tem constituído o fato social mais importante” (p. 79). A partir dessas constatações, observa-se que
desde o início dos anos oitenta, o crescimento do desemprego e o aparecimento de novas formas de pobreza parecem, de forma contrária, levar-nos
tempos atrás. Mas ao mesmo tempo, vê-se claramente que não se trata de um
simples retorno aos problemas do passado. Os fenômenos atuais de exclusão
não remetem às antigas categorias da exploração. Assim surge uma nova questão social (p. 7).

Como pudemos observar, o aumento da denominada “exclusão
social” deslocou o enfoque da “questão social” para uma abordagem focalista do segmento mais vulnerável da população. Na atualidade, “a luta contra a exclusão polarizou toda a atenção da sociedade, mobilizando energias, ordenando compaixão”. Esse apelo
simplificou sensivelmente o social para uma oposição entre os que
estão “dentro” e os que estão “fora”, ou seja, na exclusão. Porém,
este importante fenômeno da pobreza e da miséria no mundo não
esgota a “questão social”. É preciso considerar, em primeiro lugar, a
“desestabilização geral da condição salarial. A fragilização multiforme da mão-de-obra assalariada (precariedade, flexibilidade) modifica
também profundamente nossa sociedade” (p. 79). Faz-se necessário
considerá-la não apenas nas suas margens, mas no seu núcleo central. É preciso levar em conta que o problema do desemprego vem
precedido da degradação da condição do trabalhador. O processo
de exclusão resulta na fragilização dessa massa central, conforme já
descrevera Castel.
No tocante ao desemprego, Rosanvallon observa que “o movimento de separação entre o econômico e o social assumiu a forma
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de um aumento do desemprego em massa e do desemprego de longo prazo” (p. 95). Do seu ponto de vista:
O desemprego em massa leva a radicalizar o processo de modernização econômica; exprime uma tendência para a polarização da economia até seu ponto
extremo, com a dissociação entre o econômico e o social, a produção e a
redistribuição, a competição e a solidariedade. O desemprego em massa radicaliza o corte entre a atividade econômica e o Estado Providência passivo,
no qual se resumem as contradições do capitalismo moderno e da sociedade
individualista (p. 95).

Com a presença dessa massa de desempregados, desapareceu
todo o conjunto de convenções e subvenções que favoreciam o emprego. Além disso, os salários começaram a cair, resultando no crescimento da desigualdade. Esse processo foi “rompendo o contrato
social anterior” (p. 96). Portanto,
se o desemprego em massa é a forma assumida nas nossas sociedades pelo
novo sistema de redistribuição entre os agentes econômicos, o desenvolvimento do Estado Providência representa a consequência mecânica do rompimento entre o econômico e o social. (p. 98).

Se, anteriormente, a coesão social estava associada em boa parte
à inclusão social no interior do econômico, a modernização se encarregou de destruir esse arranjo.
Em segundo lugar, põe-se a
‘questão da classe média’, que resulta da distância crescente entre a lógica das
políticas sociais, que se concentram cada vez mais no mundo dos excluídos, e
a lógica política fiscal, que faz da classe média a peça central do funcionamento da sociedade. (p. 80)

Visto que o sistema da solidariedade repousa basicamente sobre
sua contribuição. Ela acaba por reclamar benefícios sociais ao sentir-se injustiçada diante daqueles que não contribuem e têm maior
acesso, em número, aos benefícios sociais. Diante dessa situação,
torna-se necessário “retomar a questão da solidariedade (...), sem esquecer que ela é colocada sob forte pressão política e econômica”. Portanto, devem ser revistas tanto as seletividades dos benefícios como a
estrutura das contribuições obrigatórias. As saídas estariam em dotar
de uma seletividade moderada parte dos benefícios ou praticar uma
assistência orientada às populações com grandes dificuldades. Isso
porque a ideia predominante na maioria dos países industrializados
é que a solução para enfrentar a crise financeira que o Estado Provi133
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dência vem atravessando em todo lugar está na seletividade (p. 82).
O conteúdo da solidariedade deverá modificar-se, adaptando-se
a um novo tipo de redistribuição que contemple as diferenças e as
desigualdades entre os indivíduos, já que as classes médias são hoje
muito complexas para que se possa ter uma medida única em relação a contribuintes e beneficiários. Faz-se necessário, também, reinventar o desconto característico da Contribuição Social Generalizada (CSG). Para isso, deve-se realizar uma reforma fiscal que atinja
impostos e contribuições entre assalariados e não-assalariados, para
cobrir também seguro-desemprego, aposentadorias etc.
Com relação à assistência aos pobres, “uma abordagem em termos de caridade individual deixou de ser suficiente em uma sociedade democrática baseada na igualdade civil e no reconhecimento do
indivíduo como sujeito de direitos” (p. 122). Porém, há dificuldade
neste sentido. A perspectiva liberal se colocou criticamente desde o
século XIX diante da possibilidade do estabelecimento do direito à
assistência, tendo em consideração que o direto social à assistência
era inviável, pois “um direito (...) não estabelece exceções entre as
classes de cidadãos, um direito se aplica a todos”. Entretanto, na discussão chegou mesmo a ser considerado um direito relativamente
indeterminado, de natureza moral, em contraponto ao direito que
nasce de obrigações positivas. Compreendiam que “não há qualquer
analogia com os direitos de propriedade, os direitos do credor, os
direitos que nascem de obrigações positivas”. Pois, o “direito a ser
socorrido não tem a mesma natureza do direito que tem o cidadão
de ser respeitado na sua vida, sua liberdade, seus bens, sua felicidade” (p. 123). A natureza dos direitos sociais teria um outro caráter,
ao qual corresponderia a justa expectativa de um serviço. Foi defendido como um dever moral da sociedade, embora sem representar
uma obrigação absoluta.
Rosanvallon entende que “os liberais reconhecem a legitimidade
dos direitos sociais baseada em créditos” mediante uma dívida contraída pela sociedade para com o indivíduo, objetivando distinguir
entre direitos sociais e caridade pública. Porém, “a dificuldade está
em determinar a origem de certos créditos indiscutíveis numa sociedade complexa”. Deste modo,
juridicamente pertinente, o princípio do crédito se torna cada vez mais difícil
de diferenciar dos simples direitos morais, em um contexto de socialização.
Portanto, ele é, na prática, tão frágil quanto o da distinção entre direitos morais e direitos positivos. (p. 124).
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Vimos que, no século XX, a categoria desemprego substituiu
a ideia imprecisa de pauperismo que permeara a “questão social”.
Assim, “a noção moderna de desemprego” afirma-se como “inatividade forçada devido à falta de trabalho” (p. 125), qualificada a
partir de causas de natureza macroeconômica. Supera-se a noção de
vagabundo, de “indivíduo não classificado”, “profissão desconhecida” ou “sem profissão”. A abordagem da ação social muda diante
do conceito de desempregado, visualizado sob a ideia de acidentalidade, de fenômeno passageiro que poderia inserir-se na lógica da
seguridade social e sustentado por contribuições do próprio trabalho. Sua distinção das formas assistenciais consistia em caracterizar-se como dever assegurado pela contrapartida de determinadas
contribuições. O direito à assistência torna-se pertinente apenas aos
grupos marginais da população que não se incluíssem na categoria
desempregado. A crise do Estado Providência passivo leva-nos a
um caminho totalmente oposto. Então, torna-se decisivo voltar a
explorar esse antigo universo, “vendo-o agora sob uma forma mais
complexa, para dar uma configuração nova e aceitável ao tipo de
contrato social suscetível de associar o trabalho ao direito de inserção social” (p. 126).
Nesta visão, isto é fundamental, porque de hoje em diante os
problemas relativos ao emprego e ao Estado Providência são indissociáveis. Portanto: “Repensar o Estado Providência implica prioritariamente abordar de uma nova forma a gestão social do desemprego” (p. 129). Sua base deve pautar-se na consciência de que deve
ir além dos limites do aspecto jurídico na apreensão das relações
de obrigação social que caracterizaram a noção de solidariedade do
Estado Providência. Nesse sentido, a RMI – Renda Mínima de Inserção – implantada na França em 1988 é um exemplo típico dessa
nova gestão do emprego.
É uma espécie híbrida: nem benefício assistencial nem auxílio da seguridade
social. Apoia-se no princípio do compromisso recíproco do indivíduo e da
coletividade, levando em conta as necessidades, aspirações e possibilidades dos
beneficiários. Representa um novo tipo de direito social, intermediário entre
direito e contrato. A RMI é um direito, no sentido de que é acessível a todos e
traduz o reconhecimento do fato de que os excluídos devem obter um mínimo
de recursos que lhes permita encontrar um lugar na sociedade. Corresponde
também à institucionalização de uma certa dívida social. Mas é igualmente um
contrato, na medida em que está associada, em princípio, a uma contrapartida:
o empenho pessoal do beneficiário na busca de sua inserção (p. 131).

Para o autor, a redefinição do social passa agora pelo direito à
inserção, que
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[...] avança mais do que os direitos sociais clássicos, enriquecendo-se desde
logo com um imperativo moral: além do direito à subsistência, ele procura
dar forma ao direito à utilidade social; considera os indivíduos como pessoas
que precisam ser assistidas. A noção de inserção contribui, nesse sentido, para
definir um direito na era democrática, articulando assistência econômica e
participação social (p. 137).

Como tal, supostamente, “o que se afirma não é só o direito
de viver, mas o direito de viver em sociedade” (p. 137). Para o autor,
um novo tipo de Estado Providência deve unir obrigações positivas
com redefinição de direitos, coisa somente possível de realizar pela
garantia de empregos. A indicação de saída apontada pelo autor reside em superar a separação entre economia e sociedade. Entretanto,
ele discorda do mecanismo de rebaixamento salarial utilizado pela
Inglaterra e Estados Unidos nos anos 80. Considera que “a integração econômica é acompanhada pela desintegração social. Vencer
o desemprego, ao preço do crescimento maciço da pobreza, não
representa uma solução” (p. 143). A alternativa seria criar um espaço intermediário mediante políticas de inserção econômica cuja
técnica principal consiste no emprego-solidariedade. A dispensa de
encargos sociais poderia subvencionar empregos, especialmente de
pessoas qualificadas. Políticas dessa natureza propiciam o desenvolvimento de uma “espécie de economia intermediária da integração
social, contribuindo para corrigir o hiato fatal entre o universo da
empresa eficiente e a esfera solidarista do Estado Providência” (p.
145). Essa alternativa do terceiro setor deve permanecer essencialmente um espaço de ressocialização e de reaprendizagem profissional. Assim: “Em menos de dez anos, os contratos emprego-solidariedade terão provocado o nascimento de uma nova economia
de serviços” (p. 146). Nesse caso, seria a criação do Estado-serviço.
No que se refere à redefinição do Estado Providência, Rosanvallon nos diz que ele é “confrontado também por uma espécie de
revolução sociológica. Em uma palavra, seus ‘sujeitos’ mudaram”.
(...) Esse tipo de Estado
estava aparelhado para tratar os problemas de populações relativamente homogêneas, grupos ou classes; deverá doravante assumir a responsabilidade
por indivíduos que se encontram em situações particulares. (p. 151).

O sistema baseado em definir “populações-alvo, conjunto de regras e benefícios e corpo de trabalhadores sociais especializados” (p.
151-2), a partir do qual “instituíam-se direitos e alocações específicas” a serem geridos por “agentes públicos e trabalhadores sociais
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especializados, garantia a gestão do sistema, verificando a qualificação dos beneficiários potenciais, regulamentando assim a adequação regra-população”. Esse sistema encontra-se inadequado para o
tratamento dos problemas sociais. Trata-se agora de “administrar
situações particulares e não de selecionar indivíduos” (p. 152). Desempregados de longo prazo e famílias oneradas por dívidas configuram o surgimento de “sujeitos sociais” de um novo tipo. Agora,
“para analisar o social, é preciso recorrer cada vez mais à história
individual, e não à sociologia” (p. 153). Tem-se como exemplo a inserção profissional dos jovens. Os sujeitos sociais de novo tipo não
podem se enquadrar na condição de novos proletários da sociedade
de desemprego, já que não têm propriamente um interesse comum.
Desse modo, “os excluídos formam quase essencialmente uma ‘não
classe’: são a sombra das disfunções da sociedade, resultam de um
trabalho de decomposição, de dessocialização no sentido forte do
termo”. Na realidade, esses excluídos “não são uma ordem, uma
classe ou um corpo”. São resultantes do processo de desagregação
provocado pelo não trabalho, constituídos por “uma falha no tecido social”. Portanto, “é essa característica que faz atualmente dos
desempregados um grupo puramente virtual, sem representantes”
(p. 155). Por essa razão, o Estado Providência e sua reforma devem
passar por uma revolução também no plano cognitivo.
Nessa perspectiva, o Estado Providência, para ser justo, “não
pode limitar-se a distribuir pagamentos e administrar regras gerais.
É preciso que ele se torne um Estado-serviço”. Nesses termos, “o
objetivo é, com efeito, dar a cada um os meios específicos para mudar o curso da sua vida, superar uma ruptura, antecipar um desarranjo”. Assim, “o direito processual se confunde, em certa medida,
com a prática da justiça”. Pensado em termos de equidade de tratamento, no qual “a equidade significa a igualdade de direito a um
tratamento equivalente” (p. 164), contém o modelo mais adequado
do direito reinventando a ideia de igualdade em termos de “equidade de oportunidades”.
Uma gestão do social no âmbito mais individualizado que expresse uma judiciarização do social impõe garantias concedidas aos sujeitos
que devem possibilitar, de forma simples, a contestação de certas decisões. Portanto, é preciso criar “mecanismos de representação dos
‘usuários do social’, de publicidade dos princípios de intervenção
dos organismos sociais ou de recursos rápidos (por exemplo, com a
presença de mediadores em certas instituições)” (p. 165). Com isso,
estaria afastado o risco de retorno ao “paternalismo arcaico”.
Em suma, o autor compreende que “o futuro do Estado Provi137
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dência não está traçado previamente, e se confunde em grande parte
com o futuro da democracia”. A reavaliação da “questão social”, em
termos radicais, implica redefinição de valores e métodos do progresso social aliados a uma reinvenção do Estado Providência. A visão da igualdade precisa incorporar outros fatores de diferenciação
entre homens e mulheres. São significativos “o perfil das gerações,
os defeitos impostos pela natureza, as trajetórias pessoais”, compondo uma abordagem ampliada da equidade (p. 167).
A prática da justiça com sua discussão pública “deve substituir
a visão estreitamente jurídica da igualdade de direitos ou uma concepção puramente mecânica da distribuição” (p. 167). As medidas
globais de competência do Estado identificadas espontaneamente
com os avanços coletivos já não podem ditar os rumos do progresso social. A universalidade não pode se basear na regra geral e na
assistência uniforme; “é preciso escolher de fato entre pessoas concretas, levar em conta comportamentos e situações precisas”, ante a
compreensão de que
o Estado não pode fazer tudo e que é preciso restaurar uma maior continuidade entre ação individual e a ação coletiva. Precisamos também apoiar-nos no
que chamaria de reformismo do indivíduo, um reformismo adaptado à pluralidade
das situações em que se encontram atores, visando dotá-los dos meios adequados de ação e de defesa (p. 168).

Com isso, pode-se associar a moral individual ao imperativo político e colocar em foco uma nova cultura política que deve corresponder a uma nova era do social. Em suma, “uma prática renovada
da solidariedade só pode nascer no seio de uma visão aprofundada
da democracia e de uma redefinição lúcida da ideia reformista” (p.
168).
4.3 Esboço de uma interpretação crítica da “questão social”
Inicialmente queremos realçar que as abordagens de Castel e Rosanvallon revelam aspectos significativos do movimento histórico
da sociedade capitalista e das causalidades imediatas do que denominam de “questão social”, desde seu surgimento à atualidade. Porém,
os autores não se propõem a desvelar as determinações essenciais
da “questão social” e de suas expressões como traços indissociáveis
do modo de ser do capitalismo. Ainda reafirmam uma proposta de
conservação da ordem capitalista mediante a alternativa a um novo
contrato social em que o Estado redimensionado seria decisivo para
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a coesão e o equilíbrio da estrutura social.
Buscaremos aqui fazer uma aproximação às problemáticas expressivas da “questão social” e da “nova questão social” como as
formas de expressão do pauperismo: precarização do trabalho,
desfiliação e exclusão social, conforme definidas por Castel e Rosanvallon. Refletimos ainda sobre as saídas apontadas pelos autores
por meio do Estado Social e do Estado Providência ativo como
resolutividade para tais problemas. Nosso propósito é realizar um
contraponto, tomando como referência as formulações de Marx e
de Mészáros tratadas nos capítulos anteriores.
Um primeiro aspecto a ser considerado é o tratamento dado por
Castel à “questão social” e sua relação com o pauperismo. Como
vimos no item 4.1 deste capítulo, para o autor, a “questão social”
“foi então suscitada pela tomada de consciência das condições de
existência das populações que são, ao mesmo tempo, os agentes e
as vítimas da revolução industrial. É a questão do pauperismo” (p.
30), ocasionada por uma ordem econômica que leva à miséria e à
desmoralização das massas, tornando-se uma ameaça à ordem social
vigente.
No item 4.2 do citado capítulo vimos que, para Rosanvallon,
também a “questão social” está vinculada a “uma expansão do pauperismo que se identifica com a própria industrialização”. Para ele,
“o pauperismo era um fato social maciço, dominante na classe operária: ele anuncia o surgimento de um novo tipo de estado social
coletivo – o proletariado”. Condição social que (...) ameaçava com
suas lutas “destruir a antiga coerência entre o direito de propriedade
e o direito à assistência” (p. 35), ou seja, a coesão social. Assim, a
“questão social” expressa no confronto entre as manifestações da
desigualdade e da pobreza, e nas lutas sociais pelos direitos e garantias sociais, constituiu o cerne do percurso histórico para a consolidação da coesão social no Estado Social ou Estado Providência.
Tanto para Castel como para Rosanvallon, o surgimento da
denominada “questão social” está diretamente relacionado às consequências do processo de industrialização crescente, cujos efeitos
constituem uma ameaça à ordem socioeconômica e moral estabelecida. Portanto, a “questão social” se apresenta como uma forma
articulada entre o problema da pauperização dos trabalhadores e
a questão política manifesta na sua reação às precárias condições
de vida e de trabalho da sociedade industrial nascente. Também
associam as condições de vida gestadas no capitalismo e a reação
dos trabalhadores como uma expressão política da luta de classes.
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Contudo, em sua perspectiva, fica em aberto a busca do sistema de
causalidades do fenômeno da denominada “questão social”, ou seja,
identificar as raízes socioeconômicas e materiais do problema.
Queremos ressaltar que há em ambos uma preocupação em
resolver o problema da “questão social” encontrando formas de
combater a “chaga do pauperismo”, pois, caso contrário, estaremos
todos sob a ameaça de uma “desordem do mundo” que afetará o
equilíbrio social. Portanto, faz-se necessário investir no “social”,
com a finalidade de “trabalhar sobre a miséria do mundo”, conforme afirma Castel (1999, p. 30), ou seja, sobre as mazelas resultantes do desenvolvimento econômico. A preocupação central reside
em preservar a ordem capitalista, isto é, evitar que os conflitos ponham em risco a estrutura construída. Tanto que, na sua percepção,
trata-se de buscar corrigir as distorções que levam às formas mais
desumanas da organização dessa sociedade, mantendo sua estrutura intocada. Para Rosanvallon, com a expansão do pauperismo no
final do século XIX, a técnica securitária passou a ser reconhecida
“como uma resposta adequada e moralmente aceitável à gestão dos
problemas sociais” (1988, p. 33) daquele momento. A finalidade era
combater a desigualdade gerada pela industrialização crescente, com
vistas à manutenção da coesão social.
Castel e Rosanvallon analisam o fenômeno do pauperismo da
classe trabalhadora e suas lutas daquele momento, especificamente
na manifestação imediata do problema no sentido de que as contradições de classes existentes na sociedade capitalista ascendente podem se constituir em ameaça ao frágil equilíbrio social vigente. Trata-se de uma perspectiva conservadora, pois se propõe a alertar para
os riscos de insurreição dos trabalhadores e, assim, contribuir na
manutenção e reprodução da ordem socioeconômica estabelecida.
A questão é interpretada sob o ponto de vista da dinâmica imediata
da sociedade, ou seja, da expressão dos seus aspectos fenomênicos,
sem penetrar na essência do problema e de suas determinações.
Diferentemente desse tipo de abordagem, vamos encontrar em
Marx as explicações para a emergência do fenômeno do pauperismo
do século XIX, fundadas na Lei Geral da Acumulação Capitalista.
Conforme vimos no capítulo 1, é no processo de produção capitalista que Marx vai identificar as determinações mais decisivas, o
sistema de causalidades da pauperização do trabalhador e de suas
famílias. Para o nosso autor, o próprio processo de acumulação multiplica, com o capital, a “massa dos pobres laboriosos”, isto é, dos
assalariados que transformam sua força de trabalho em força de
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valorização do capital crescente, estabelecendo sempre uma relação
de dependência com seu próprio produto através da personificação
do capital.
Esse processo de acumulação se dá porque a força de trabalho
comprada pelo capitalista não é destinada para satisfazer suas necessidades individuais. Mesmo que o trabalhador receba um salário
pela venda da sua força de trabalho, que responda a tais necessidades com vistas a aumentar o consumo de alimentos, vestimenta
etc., ainda assim o grau de exploração a que está submetido impede
que ele se liberte da condição de dependência e, menos ainda, da de
trabalhador assalariado. Isso porque o grande objetivo do capitalista
é a valorização do seu capital, conseguido através da produção de
mercadorias, na qual se encontra parte do valor isenta de qualquer
custo, que é transformada pela venda dessas mesmas mercadorias.
Portanto, é sob essas condições que a força de trabalho pode ser
vendida. Assim, “produção da mais-valia, ou geração de excedente,
é a lei absoluta desse modo de produção” (1995, p. 251). Ela expressa o grau de exploração do trabalho, ou seja, o trabalho não pago
fornecido pela classe trabalhadora e acumulado pela classe capitalista, garantindo desse modo a reprodução do capital.
Segundo Marx, uma população trabalhadora é resultado da acumulação ou do desenvolvimento da riqueza fundada no capitalismo.
Essa população se transformará na própria alavanca da acumulação
capitalista, uma condição de existência desse modo de produção.
Nesse processo, ela torna-se um exército industrial de reserva pertencente e sempre à disposição do capital, pronto para ser explorado, independentemente dos limites do aumento da população.
No entanto, como vimos anteriormente, o aumento do exército
industrial de reserva está diretamente relacionado ao sobretrabalho
de uma parte ocupada da classe trabalhadora. Essa é uma forma
de fazer aumentar a riqueza do capitalista individual e acelerar a
produção do exército industrial de reserva proporcionalmente ao
crescimento da acumulação social, sujeitando uma fração da classe
trabalhadora à ociosidade forçada, em detrimento ao sobretrabalho
de outra. Por outro lado, ela coloca o “material humano” sempre em
condição de ser explorado, desde que atenda às suas necessidades
de valorização.
Para o autor, “com a acumulação e o desenvolvimento da força produtiva do trabalho que a acompanha, cresce a súbita força
de expansão do capital” (1995, p. 263). Marx afirma ainda que “o
mais profundo sedimento da população relativa habita a esfera do
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pauperismo” (p. 273). São precisamente o lumpemproletariado; os
aptos para o trabalho; os órfãos crianças indigentes e os maltrapilhos, incapacitados para o trabalho, ou seja, vítimas do processo de
industrialização. Esse pauperismo irá compor um quadro de desigualdades sociais. Enfim, para Marx, “quanto maior, finalmente, a
camada lazarenta da classe trabalhadora, e o exército industrial de
reserva, tanto maior o pauperismo oficial. Essa é a lei absoluta geral da
acumulação capitalista” (p. 274).
Se a “questão social” está diretamente relacionada ao problema
do pauperismo, como nos dizem Castel e Rosanvallon, sua razão de
existir não reside nela mesma, tampouco na incapacidade dos indivíduos por estarem submetidos à condição de pobreza. Sua essência
encontra-se, conforme Marx, no processo de acumulação capitalista que, de forma antagônica, gera ao mesmo tempo a acumulação da riqueza por parte do capitalista e a acumulação da miséria
quando pauperiza e degrada o trabalhador. Portanto, apreender esse
fenômeno na sua imediaticidade enfatizando apenas o seu aspecto
político, sem remeter ao seu sistema de causalidades, localizado na
base econômica do modo de produção capitalista, não vai, de modo
algum, revelar e equacionar verdadeiramente a questão. Consequentemente, as soluções propostas não passam de mecanismos utilizados para minimizar o tormento daqueles que sofrem as mazelas
decorrentes do sistema capitalista de produção.
Outro aspecto abordado por Castel e Rosanvallon refere-se à
existência de uma “nova questão social” na sociedade contemporânea. Para Castel, com a instauração da crise a partir da década de
70, a “questão social” se metamorfoseou. Anteriormente, o problema do pauperismo do século XIX estava centrado na dinâmica
da industrialização. Hoje, deslocou-se o eixo central da questão: a
“precarização do trabalho é um processo central, comandado pelas
novas exigências tecnológico-econômicas da evolução do capitalismo moderno” (1999, p. 526), resultando no desemprego em massa,
desestabilização dos estáveis, conduzindo-os à vulnerabilidade das
massas, o que caracterizaria uma “nova questão social”. Já Rosanvallon afirma que a crise dos anos 80 fez emergir o crescimento do
desemprego e de novas formas de pobreza. Os fenômenos da exclusão não estão mais relacionados às “antigas categorias da exploração” (1988, p. 7). Para ele, o surgimento de uma “Nova Questão Social” está vinculado à “desestabilização geral da condição salarial”,
ou seja, à fragilização da mão de obra assalariada.
Referindo-se ao desemprego, Rosanvallon considera-o um problema de longa duração como “o fato social mais importante” (p.
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79), portanto, um dos aspectos mais preocupantes da “nova questão
social”. O autor atribui o aumento do desemprego em massa e do
desemprego a longo prazo “ao movimento de separação entre o
econômico e o social” (p. 95), resultando na queda dos salários e no
crescimento da desigualdade. Esse desemprego “é a forma assumida nas nossas sociedades pelo novo sistema de redistribuição entre
os agentes econômicos” (p. 98).
A esse respeito, Castel afirma que o desemprego é “apenas a
manifestação mais visível de uma transformação profunda da conjuntura do emprego” (1999, p. 514). Argumenta ainda que com a
precarização do trabalho podem-se compreender os mecanismos
que alimentam a vulnerabilidade das massas, produzindo ao final o
desemprego e a desfiliação.
Castel e Rosanvallon partem da ideia de que foi a crise dos anos
70-80 que provocou um deslocamento no eixo da “questão social”,
tendo na precariedade do emprego e no desemprego o problema
mais central. Porém, em nenhum momento eles definem o que é
essa crise, qual a sua natureza, como ela foi constituída etc., ou seja,
não esclarecem nem o como, nem o porquê, ficando apenas limitados à expressão imediata dos fenômenos, isto é, à aparência do real.
Na nossa percepção, é Mészáros quem nos fornece os fundamentos necessários desmistificadores desses fenômenos. Conforme nos referimos no capítulo 2, referenciado em Marx, Mészáros
afirma que o capital “não é uma simples relação, mas um processo, em
cujos vários momentos sempre é capital...” (2002, p. 711). Sendo um
processo histórico-social, vem sempre se transformando, apresentando-se nas mais diferentes formas, de acordo com o seu desenvolvimento. É nesse processo que se vai constituindo a natureza, a forma de dominação e de controle sociometabólico sobre a produção
social, interferindo diretamente na vida dos indivíduos. Portanto,
no decorrer do seu desenvolvimento histórico o capital encontra
formas de superar todas as barreiras encontradas, adquirindo um
poder soberano capaz de dominar todos os aspectos particulares do
processo de reprodução sociometabólico.
Para este autor, o “sistema do capital é orientado para a expansão e
movido pela acumulação” (2002, p. 100). Porém, qualquer interrupção
no interior desse processo de expansão e acumulação pode resultar
em crises de natureza socioeconômica e política. Nesse sentido, no
transcurso do século XX a humanidade tem experimentado várias
crises dessa ordem, haja vista as duas grandes guerras mundiais. As
crises podem ser cíclicas ou estruturais, portanto não existe nenhum
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problema em vincular o capital à crise, pois “crises de intensidade
e duração variadas são o modo natural de existência do capital” (p.
795).
Sem dúvida, a crise estrutural do capital reside e emana de três
dimensões fundamentais: “produção, consumo e circulação/distribuição/realização” (p. 798). Ela surge nos anos 70. Como vimos no
capítulo 2, é, no entender de Mészáros, uma crise estrutural porque
ela atinge o sistema global do capital não somente no aspecto financeiro/monetário, mas em todas as dimensões essenciais, ao pôr
em questão a sua viabilidade como sistema reprodutivo social. Uma
crise estrutural está relacionada “aos limites últimos de uma estrutura global” (p. 797). Dessa maneira, seus componentes destrutivos
avançam com muita intensidade, ativando o espectro da incontrolabilidade total, de forma tal que se pode prever a autodestruição
tanto do sistema reprodutivo social como da humanidade em geral.
Assim, o capital na sua sede de acumular e expandir traz consigo o
espectro da crise e da destruição.
Outro dado importante revelado pelo autor é que a novidade histórica dessa crise apresenta um caráter universal, abrangendo todas
as esferas do sistema, um alcance global atingindo todos os países,
uma “escala de tempo extensa, contínua” e um “modo rastejante” de
se desdobrar. Na realidade, a crise estrutural que estamos vivendo
nada mais é do que uma verdadeira “crise de dominação em geral”.
Como já nos referimos anteriormente, essa dominação se expressa
no processo de destruição que vem afetando de maneira geral o
conjunto das relações humanas, a exemplo da devastação da natureza, dos milhões de excluídos e famintos, da negação de oportunidade para milhões de pessoas, do desemprego crescente, da destruição
da família, da pressão da aposentadoria precoce, enfim, o aumento
da desigualdade e um processo de desumanização cada vez mais
crescente. Esse é o lado assustador dessa lógica absurda do capital.
De fato, Mészáros também afirma não só a existência do desemprego em massa, mas que ele é uma das formas mais explosivas da
ativação dos limites do capital na nossa sociedade, cujo aumento
avança a cada dia no mundo inteiro.
O desemprego identificado por Castel e Rosanvallon é na verdade a expulsão dos trabalhadores do processo de trabalho, um
fenômeno que vem acontecendo há décadas, resultando na pauperização dos trabalhadores e das massas populacionais em geral.
Hoje, o desemprego tornou-se crônico, sendo tão grave que atinge
não somente os trabalhadores sem qualificação, mas também tra144
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balhadores qualificados, jovens, mulheres e operários, enfim, toda
a população, inclusive as classes médias, o que gera um sentimento
muito grande de insegurança naqueles que estão incluídos no sistema produtivo.
Tanto que, para Mészáros, o desemprego crônico já não é específico dos países de Terceiro Mundo; ele agora atingiu também
os países de capitalismo avançado, constituindo-se num problema
para seu próprio desenvolvimento. As soluções apresentadas para
a resolução do desemprego crônico têm sido as mais variadas possíveis, mas até o presente momento as empresas não conseguiram
gerar os milhões de empregos prometidos. Sem encontrar uma “saída econômica viável”, o remédio para dar prosseguimento às “deficiências” e “disfunções” provocadas pelo desemprego crônico em
todo o mundo, sob o domínio do capital conforme aos “parâmetros
causais do sistema do capital”, é promover uma maior “disciplina
do trabalho” e “maior eficiência”. Com isso, tem-se como resultado
o rebaixamento dos salários, a “crescente precarização do trabalho”
atingindo também os países capitalistas avançados e o aumento generalizado do desemprego (p. 225).
Nunca é demais lembrar que, para Mészáros, a própria “estratégia fortemente idealizada da globalização” só tem agravado mais
ainda o problema do desemprego nos países centrais, fazendo crescer mais rapidamente a “tendência à uniformização do índice diferencial da exploração”. Essas medidas autoritárias não conseguem
de modo algum combater a recessão global e, possivelmente, uma
depressão, pois é impossível diminuir o poder de compra dos salários que diminuem (fundamental para a expansão capitalista) e do
“deteriorado padrão de vida da força de trabalho” (p. 225).
Até agora os esforços empreendidos pela teoria econômica capitalista, aliados à intervenção do Estado e à representação da direita
radical no governo e nas empresas, não conseguiram, nem conseguirão solucionar essa contradição particular. Nem mesmo a “intensificação da taxa de exploração”, nem as tentativas de resolver o
problema através da globalização e da criação de monopólios cada
vez mais amplos, conseguem vislumbrar uma saída para esse círculo vicioso, conforme diz Mészáros. Então, para se desvencilhar das
dificuldades da expansão e da acumulação lucrativa do capital, o capital globalmente competitivo busca reduzir a um mínimo lucrativo
o custo do trabalho na produção. Desse modo, a tendência que se
coloca é “transformar os trabalhadores em força de trabalho supérflua”;
com isso, o “capital simultaneamente subverte as condições vitais de
sua própria reprodução ampliada” (p. 226). Sob essas condições, as
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contradições aparecem de forma extremamente destrutiva; elas são
partes constituintes da dinâmica interna do capital, portanto, não
podem ser separadas.
Para Mészáros, o fenômeno do desemprego crônico na atual sociedade capitalista faz emergir “as contradições e os antagonismos
do sistema global na forma potencialmente explosiva” (p. 224). É
por essa razão que todas as medidas criadas no sentido de remediar
o defeito estrutural do desemprego crescente não aliviaram o problema, só agravaram a situação.
Outra grande diferença que se coloca na sociedade capitalista
atual, que Castel e Rosanvallon também não conseguem perceber,
é que, conforme demonstra Mészáros, a ameaça do desemprego
mantida ao longo dos séculos de desenvolvimento histórico desse modo de regulação da reprodução sociometabólica era simplesmente latente. Enquanto o capital pudesse garantir sua dinâmica
de expansão e acumulação lucrativa, o exército industrial do trabalho não representava tão somente uma fundamental ameaça para o
sistema, mas era também considerado como um “elemento bem-vindo”, essencial para seu desenvolvimento. À medida que o capital administrava seus antagonismos e contradições por meio dos
“ ‘deslocamentos expansionistas’ ’’, os níveis de piora do desemprego
poderiam ser considerados estritamente temporários, a serem superados no devido tempo” (p. 332), bastando apenas fazer alguns
ajustes. Porém, quando as contradições do sistema não puderem
mais ser resolvidas, nem exportadas através dos seus deslocamentos
expansionistas, o desemprego em massa começa a se tornar uma
ameaça para todo o sistema do capital. Dessa maneira, “ativa-se a
‘explosão populacional’, sob a forma de desemprego crônico, como um
limite absoluto do capital” (p. 333).
Na atualidade, Mészáros observa que a incontrolável multiplicação da força de trabalho supérflua representa hoje “não apenas uma
drenagem enorme dos recursos do sistema, mas também uma carga potencialmente explosiva” (p. 341-2). Em decorrência, a classe
operária, tanto dos países subdesenvolvidos como dos países avançados, está sofrendo um ataque que pode trazer sérias implicações
para a continuação da viabilidade do modo de reprodução sociometabólico estabelecido.
Em primeiro lugar, um desemprego crônico que atinge todos os
ramos de atividade, disfarçado como “práticas trabalhistas flexíveis”
para escamotear a política de fragmentação e precarização da força
de trabalho, assim como a maior exploração do trabalho em tempo
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parcial; em segundo, uma bruta redução do padrão de vida da população trabalhadora, até mesmo daquela parte ocupada em tempo integral, considerada imprescindível para atender às exigências
operacionais do sistema produtivo. Assim, associada a esse tipo de
estratégias, tem-se, apesar do discurso democrático, uma legislação
autoritária implementada com a finalidade de apoiar, com a ameaça da lei e sempre que for preciso, o uso da força, as atitudes mais
agressivas do capital contra sua força de trabalho.
Mészáros comenta ainda a falácia que é a mistificação ideológica
do discurso socialdemocrata de que o permanente domínio do capital sobre o trabalho pudesse levar à única forma viável de reprodução socioeconômica: a idealizada “sociedade de mercado” e as
“oportunidades iguais” que pretensamente uma sociedade dessa natureza poderia proporcionar a todos os indivíduos. Como sabemos,
por sua própria natureza a relação entre capital e trabalho é a expressão da desigualdade substantiva. Portanto, o desemprego crescente
que faz parte da dinâmica interna do capital traz com ele a produção
de uma “dinamite social” no interior da própria estrutura do capital, no sentido de que ele mina a estabilidade social fundamental
para a reprodução ampliada do capital, carreando “consequências
indesejáveis”, a exemplo da taxa de criminalidade entre os jovens e
de denúncias violentas de agravos econômicos que podem resultar
em graves agitações sociais. Além disso, ele destrói a família nuclear,
reduz o padrão de vida da classe trabalhadora, pauperizando-a cada
vez mais.
Com base nesses argumentos, constatamos que não foi o eixo
da “questão social” que se deslocou apresentando novas formas de
pobreza, de precariedade, do desemprego em massa, da exclusão,
dos desfiliados etc., reaparecendo como uma “nova questão social”,
conforme postulam Castel e Rosanvallon. Na verdade, essas mudanças são novas formas de expressão da denominada “questão
social”, ocasionadas pela crise estrutural do capital dos anos 70, resultante do seu processo de expansão e acumulação que desencadeia
um processo de desumanização e destruição global da sociedade
capitalista. Mais que uma ameaça à ordem do capital, constitui uma
ameaça à própria sobrevivência da humanidade.
Quanto ao fenômeno do desemprego, constatamos que as causas
do desemprego em massa nos dias de hoje não residem nas transformações sofridas na conjuntura do próprio emprego, conforme
nos diz Castel, e, menos ainda, na ruptura entre o econômico e o
social e suas formas de redistribuição, como afirma Rosanvallon,
mas no interior da própria estrutura do capital.
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Preocupados com os rumos da “nova questão social” e suas consequências, Castel e Rosanvallon apresentam propostas no sentido de
reinventar o Estado para adequar-se às transformações sociais, com
sua complexidade em termos do social e da individuação. Segundo
os autores, tais medidas têm como objetivo evitar a desintegração
provocada pelo esgarçamento de uma sociedade sustentada no salário como constitutivo da identidade social, e no direito processual
como suporte na universalização dos direitos sociais com base num
coletivo (grupos ou classes sociais). Nas perspectivas de Castel e
Rosanvallon, a ação para garantia dos direitos precisa apoiar-se na
realidade dos novos sujeitos sociais e em seu caráter particular de
indivíduos desfiliados ou excluídos das malhas da integração social.
Isso visa manter a coesão e a integração social, deixando o mercado
livre para garantir a reprodução do capital.
A nosso ver, novamente tomando como base o pensamento de
Mészáros, verificamos que a saída apontada pelos autores com vistas à reinvenção do Estado de bem-estar social sobre novas bases
está relacionada às crises cíclicas que o capitalismo tem enfrentado
no decorrer do seu processo histórico. É exemplar desse tipo a crise
de 1929-33, que, por mais prolongada e severa que tenha sido, “afetou um número limitado de dimensões complexas de mecanismos
de autodefesa do capital, conforme o estado relativamente subdesenvolvido das suas potencialidades globais na ocasião” (p. 803).
Apesar de todo dano e sofrimento causado para as massas populacionais em geral, ela deixou um número muito grande de opções
abertas para a continuidade da sobrevivência do capital, para sua
recuperação e sua reconstituição mais forte do que nunca, numa
“base economicamente mais saudável e mais ampla” (p. 793).
Segundo Mészáros, externamente essa crise expressou: uma mudança enorme do imperialismo multicentrado, ultrapassado, para um
sistema de dominação global que, sob o domínio norte-americano,
transformou-se num sistema muito mais “dinâmico” e economicamente mais viável; a instituição de um sistema monetário internacional e de outros órgãos para a regulamentação das relações entre
os capitais; a exportação do capital em grande escala junto com a
perpetuação da dependência e do subdesenvolvimento imposto e o
“repatriamento” seguro, em larga escala, de taxas de lucro totalmente impensáveis nos países de origem; e a “incorporação relativa, em
graus variados, da economia de todas as sociedades pós-capitalistas
na estrutura de intercâmbios capitalistas” (p. 806).
Na opinião de Mészáros, internamente o capital alcançou um
êxito extraordinário, possibilitando a utilização de várias formas de
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intervenção estatal que visavam a expansão do capital privado; o
processo de estatização com a “transferência de indústrias privadas
falidas”, mas importantíssimas para a esfera pública, e sua utilização
para apoiar novamente as operações do capital privado por meio
dos fundos estatais, transformando-as de novo em “monopólios ou
quase monopólios privados”. Compunha tal projeto a implementação e desenvolvimento da economia de “pleno-emprego” durante o
período da guerra, estendendo-se por um bom tempo com grande
sucesso. No que se refere à “economia de consumo”, ocorreu uma
grande abertura para novos mercados e ramos da produção com
uma enorme força, juntamente com o sucesso do capital criando e
mantendo extraordinários padrões esbanjadores de consumo, como
a mais importante razão da existência dessa economia. Além de
tudo isso, a instituição de um
complexo industrial/militar como controlador e beneficiário direto da fração
mais importante da intervenção estatal: com isso, simultaneamente, o isolamento de bem mais de um terço da economia das desconfortáveis flutuações
e incertezas do mercado (p. 806).

Apesar do valor inerente de todas as realizações e dos problemas
advindos delas, o capital continuou seu processo de autoexpansão.
Essas foram as bases de sustentação que resultaram na criação do
Estado de bem-estar keynesiano, melhor dizendo, uma das opções
deixadas para que o capital pudesse continuar seu processo de expansão e acumulação.
Todavia, o que Castel e Rosanvallon não apreendem é que a crise
de 1970-80 difere completamente da crise de 1929-33. A de 1970-80
trata-se de uma crise estrutural do capital que está relacionada a algo
mais restrito que as condições absolutas. Isso significa que a tripla
dimensão interna da autoexpansão do capital (Capital, Trabalho e
Estado) apresenta “perturbações” cada vez maiores. Além da tendência de romper com o processo normal de crescimento, pressagia
também “uma falha na sua função vital de deslocar as contradições
acumuladas pelo sistema” (799). Desse modo, quando os interesses
de cada uma das dimensões internas deixarem de ser idênticos com
os das outras, a situação muda radicalmente. As “perturbações” e
“disfunções” antagônicas, em lugar de serem
absorvidas/dissipadas/desconcentradas e desarmadas, tendem a se tornar
cumulativas e, portanto, estruturais, trazendo com elas um perigoso bloqueio
ao complexo mecanismo de deslocamento das contradições. (p. 800).

149

Uma “Nova Questão Social”?

Segundo Mészáros, isso acontece porque o capital nunca resolveu
a menor de suas contradições. O seu modo normal de lidar com
elas é intensificá-las, transferi-las, deslocá-las para outro plano, suprimi-las quando for possível e, quando não, exportá-las para outro
país ou outra esfera. É por essa razão que o progressivo bloqueio na
exportação e no deslocamento das contradições internas do capital
é tão potencialmente perigoso.
É importante salientar que, além da esfera socioeconômica, a
crise estrutural incide seus reflexos também nas instituições políticas.
Diante das atuais condições socioeconômicas, tornam-se necessárias
novas garantias políticas muito mais poderosas, que o Estado já não
consegue proporcionar. Desse modo, Mészáros afirma que o
desaparecimento ignominioso do Estado de bem-estar social expressa claramente a aceitação do fato de que a crise estrutural de todas as instituições políticas
já vem fermentando sob a crosta da “política de consenso” há bem mais de
duas décadas (p. 800).

Quando Castel e Rosanvallon propõem a reinvenção do Estado Social/Estado Providência como solução para os problemas da
“nova questão social”, eles estão fazendo uma associação com os
problemas advindos com a crise de 1929-33, que a criação do Estado de bem-estar social veio temporariamente resolver. Por outro
lado, a visão desses autores está alicerçada numa ideia reformista
no sentido de que, diante das incertezas que a crise pode ocasionar,
é preciso reunir todos os esforços para manter o Estado protetor
capitalista, fazer algumas correções, salvaguardar a sociedade, com
a finalidade última de manter a coesão social. Portanto, é preciso
evitar as rupturas, revelando uma tendência que postula a defesa do
sistema do capital para manter a ordem estabelecida.
Esse tipo de solução apresentada pelos autores não consegue
apreender que, como afirma Mészáros, Capital, Estado e Sociedade
são “componentes inseparavelmente entrelaçados do sistema orgânico do capital” (p. 917). São dimensões materialmente constituídas e intimamente ligadas entre si, tornando impossível “emancipar
o trabalho sem simultaneamente superar o capital e o Estado” (p.
600). Tudo isso porque o sustentáculo material do capital é o trabalho e não o Estado. Portanto, reestruturar o Estado nos termos
propostos não vai eliminar a precariedade do emprego, o desemprego em massa, a desfiliação, a exclusão social, como sugerem Castel
e Rosanvallon. Além disso, essa tripla dimensão interna do sistema
orgânico do capital é parte constituinte do sistema de mediações de
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segunda ordem, cuja finalidade é modificar cada uma das formas
primárias de mediações – as formas de relação do homem com a
natureza com vistas a garantir as funções vitais da reprodução individual e social – para adequar-se às necessidades de expansão do
sistema sociometabólico do capital, que subordina tudo ao imperativo da acumulação.
Desse modo, Mészáros assegura que as mediações de segunda
ordem são: a família nuclear, que desempenha uma dupla função: a reprodução da espécie e a reprodução social, estabelecendo mediações
essenciais da legislação estatal para todos os indivíduos, tornando-se
fundamental para a reprodução do Estado; os meios alienados de produção e suas personificações, através das quais o capital submete todos
aos imperativos desumanizadores da ordem social estabelecida; o
dinheiro, com as mais variadas formas de iludir, e cada vez mais dominante, transformando-se numa força global opressora; os objetivos
fetichistas da produção, que subjugam de alguma forma a satisfação das
necessidades humanas aos ditames da expansão e da acumulação
do capital; o trabalho, separado estruturalmente da possibilidade de
controle, tanto nas sociedades capitalistas com a existência do trabalho assalariado forçado e explorado, como nas pós-capitalistas, na
forma de “força de trabalho politicamente dominada”; as variedades
de formação do Estado do capital no cenário global confrontando-se com Estados
nacionais autônomos, utilizando os mecanismos mais violentos e levando a humanidade à autodestruição; e o incontrolável mercado mundial,
estruturalmente protegido por seus respectivos Estados nacionais,
no qual seus participantes devem se adequar às condições de coexistência econômica buscando adquirir para si as maiores vantagens
possíveis, eliminando os rivais e instigando conflitos cada vez mais
destruidores.
Desse modo, o sistema de mediações de segunda ordem se transforma num círculo vicioso que interfere diretamente na vida dos
indivíduos, controlando seus atos. Diante dessas condições e determinações, a saída apontada por Mészáros é uma “mudança estrutural/sistêmica”, ou seja, a passagem para uma outra “ordem social
qualitativamente diferente” (p. 189). O sistema do capital deve ser
superado na totalidade de suas relações.
Diante das evidências teóricas apontadas por Marx e Mészáros,
as análises e proposições de Castel e Rosanvallon com relação à
reinvenção estatal mediante a qual programas e projetos sociais
são criados na tentativa de construir um novo Estado de bem-estar
social, com o objetivo de manter a coesão social, não encontram
sustentação em termos de resolutividade para o problema do pau151
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perismo enquanto expressão da “nova questão social”. Conforme
pudemos constatar, a essência do fenômeno da “questão social” na
atualidade permanece a mesma, qual seja, o conflito entre capital e
trabalho, cujas raízes humano-materiais estão na essência capitalista
geradora de desigualdades de classes. Por este motivo, os autores só
conseguem apreender as expressões fenomênicas do real, sem buscar sua essência, suas determinações. Eles não vislumbram os nexos
causais que compõem o processo de expansão e acumulação do capital na atualidade. Assim, o que Castel e Rosanvallon denominam
“nova questão social” se constitui numa velha forma reinventada
para enfrentar um velho problema com traços renovados.

152

Considerações Finais

O fenômeno do pauperismo de amplas camadas da população,
tal como se expressa na sociedade burguesa, se manifesta desde o
processo de industrialização originário da Inglaterra, no final do
século XVIII, momento em que se observa uma transformação
radical nos processos e nas relações de produção. O ingresso da
máquina no interior do processo produtivo implica uma nova dinâmica no desenvolvimento da indústria, concentrando a mão de obra
nas cidades, ao mesmo tempo que exige uma rigorosa disciplina no
interior da fábrica. Esse processo atinge o operário no que se refere às suas condições de vida e de trabalho em termos materiais e
políticos. Significou, ao mesmo tempo, um processo de exploração
no qual a classe operária, aviltada por uma ordem econômica que
a degrada, torna-se uma ameaça constante para o capital, pois as
tensões e os conflitos gerados por esse processo de industrialização
representam um perigo à paz e à ordem socioeconômica e moral
estabelecida naquele determinado momento.
O capitalismo havia gerado uma classe operária urbana com suas
necessidades não atendidas, revelando uma enorme distância entre
suas condições de vida e os interesses da burguesia que a contrata.
A concorrência da máquina produz um excedente de mão de obra,
com rebaixamento dos salários e ampliação da jornada de trabalho
acima da capacidade física dos trabalhadores, intensificando, desse modo, a extração da mais-valia pelo capital. A pauperização do
trabalhador resultante da industrialização impõe o ingresso de sua
família no mercado de trabalho – na medida em que mulheres e
crianças passam também a fazer parte da mão de obra assalariada
– para ampliação da renda e para assegurar a reprodução social do
trabalhador e de sua família, ao tempo que impulsiona a classe trabalhadora a se organizar e lutar em busca dos seus interesses.
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Trata-se, agora, de uma pobreza resultante do processo de industrialização com características bastante diferenciadas do momento
anterior ao capitalismo, ou seja, uma nova qualidade do pauperismo
que se torna objeto de preocupação por parte de pensadores dos
mais variados matizes, atônitos diante da incapacidade do sistema
em operacionalizar os princípios norteadores da revolução burguesa. Esse fenômeno que se originou com o pauperismo constitui uma
das expressões primeiras daquilo que se convencionou denominar
“questão social”, considerando a dimensão imanente ao conflito de
classes no capitalismo, manifesta na desigualdade social. Esta adquire caráter essencialmente político quando se torna uma ameaça
à paz necessária à reprodução social nos moldes dos interesses das
classes dominantes. O problema do operariado, com sua miséria,
sua insatisfação e suas lutas urbanas, põe em pauta a “questão social” naquele momento. Diz respeito a uma pauperização da classe
operária, ditada pelas necessidades do capital, que se põe historicamente permeada pelas lutas dos trabalhadores e pelas estratégias
de dominação das classes dominantes para contê-las. Portanto, o
pauperismo se altera e se apresenta naquele momento sob novas
formas.
A “questão social” originalmente expressa no empobrecimento
do trabalhador tem suas bases reais na economia capitalista. Politicamente, passa a ser reconhecida como problema na medida em que
os indivíduos empobrecidos se organizam, oferecendo resistência às
más condições de existência decorrentes de sua condição de trabalhadores. Nesse cenário, o movimento socialista dá o tom ao caráter
reivindicatório do operariado europeu, que empreende a luta contra condições opressivas de vida e de trabalho, tendo por suporte a
demanda pela satisfação de carências, considerada sob os aspectos
de natureza material e moral. No percurso do desenvolvimento de
um capitalismo atravessado por lutas sociais entre capital e trabalho, constituem-se respostas sociais mediadas ora por determinadas
organizações sociais, ora pelo Estado, num processo impulsionado
pelo movimento de reprodução do capital.
No âmbito dessas respostas sociais como formas de enfrentamento às sequelas da denominada “questão social”, emerge também
o Serviço Social como profissão, com a tarefa de amenizar os conflitos existentes na classe operária pauperizada, com vistas à manutenção da ordem socioeconômica. Desse modo, o Serviço Social se
gera e se desenvolve como profissão sob condições em que a reação
do operariado através de suas organizações e suas lutas se torna
objeto de preocupação por parte da sociedade burguesa. Portanto,
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a gênese do Serviço Social está embrionariamente vinculada à processualidade sócio-histórica na qual se põe a “questão social”, embora não se esgote nela. Faz-se necessário observar que essa gênese
resulta das transformações advindas com a divisão social (e técnica)
do trabalho no capitalismo monopolista e das novas funções que o
Estado passa a assumir.
Na aproximação ao pensamento de Marx, pudemos constatar
que é no interior do modo de produção capitalista, ou seja, no processo de crescimento do capital que estão contidas as determinações
essenciais que interferem decisivamente sobre a vida da classe trabalhadora. Se uma população trabalhadora é o resultado essencial da
acumulação, essa população será transformada na própria alavanca
da acumulação capitalista, ou seja, numa condição de existência desse modo de produção. Ela se torna um exército industrial de reserva
pertencente ao capital, sempre à sua disposição, colocando o material humano sempre apto a ser explorado, independentemente do
aumento populacional.
Em linhas gerais, a causa e o efeito da acumulação residem no
desenvolvimento do modo de produção capitalista e na força produtiva do trabalho, que capacita o capitalista a pôr em ação, com o
mesmo dispêndio de capital variável, muito mais trabalho por intermédio da exploração das forças de trabalho individuais, de maneira
intensiva ou extensiva.
Com o avanço da acumulação, a produção da superpopulação relativa cresce mais rapidamente que a revolução técnica do processo
de produção. Isso porque, de uma maneira inversa, o sobretrabalho
de uma determinada parcela ocupada possibilitará o aumento do seu
exército de reserva, pois a pressão exercida por parte desse exército
de reserva obriga a classe trabalhadora ao sobretrabalho e à submissão aos imperativos do capital. Essa é a forma de enriquecer o
capitalista individual. Por isso, o movimento que se dá sobre a lei da
oferta e da procura de mão de obra tem como sustentáculo a superpopulação relativa. Ela tem a capacidade de reduzir a ação dessa lei
a limites absolutos articulados com a sede de exploração e a intensidade de dominação do capital. Portanto, é nessa lei que repousa o
despotismo do capital.
Naquele momento, quando os trabalhadores começaram a perceber que à medida que trabalhavam mais, produziam cada vez
mais riqueza para outros, e à proporção que a força produtiva do
seu trabalho aumentava, sua função como forma de valorização do
capital manifestava-se de modo cada vez mais precária para eles,
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descobrem também que o elevado grau de concorrência entre eles
depende totalmente da pressão da superpopulação relativa. Então
procuram, através das Trades’s Unions etc., planejar e organizar uma
ação conjunta dos empregados com os desempregados na tentativa
de eliminar ou enfraquecer as terríveis consequências daquela lei natural da produção capitalista que incide sobre sua classe. Essa forma
de solidariedade entre empregados e desempregados incomoda a
ação livre da lei da oferta e da procura. Por outro lado, nessas circunstâncias, na medida em que a luta da classe trabalhadora ameaça
a criação do exército industrial de reserva e, junto com ele, a dependência absoluta da classe trabalhadora em relação à classe capitalista, o capital se rebela contra a lei da demanda e da oferta e passa a
promover a criação desse exército através de medidas coercitivas.
Nessa reação dos trabalhadores detectamos o aspecto político da
denominada “questão social”, que tanto ameaçou a ordem burguesa
da época como provocou incontáveis debates entre os pensadores
de então, no sentido de encontrar resolutividade para o problema.
Já a superpopulação relativa faz parte do exército ativo de trabalhadores. Ela entrega ao capital uma reserva de força de trabalho
disponível que não se esgota. Isso porque sua condição de vida e
existência situa-se abaixo do nível normal médio da classe trabalhadora e, por essa razão, ela se torna a base ampliada para determinados ramos de exploração do capital. Tem como característica o
trabalhador receber um mínimo de salário pelo máximo de tempo
de serviço.
Desse modo, a produção do pauperismo está incluída na produção da superpopulação relativa, assim como sua necessidade; ambos
constituem a condição de existência da produção capitalista e do
próprio desenvolvimento da riqueza. Nesse sentido, essa condição
de existência é determinante, dado que a miséria só existe porque
está alicerçada nela. Daí o caráter antagônico dessa relação, gerando
acumulação da miséria num lado e, no outro, a acumulação do capital. Quanto maior for a camada de miseráveis e o exército industrial
de reserva, maior será o pauperismo oficial. Essa é a Lei Absoluta
Geral da Acumulação Capitalista, que pode ser modificada dependendo das circunstâncias. Portanto, o pauperismo é parte integrante
da lógica perversa do processo de acumulação capitalista. Daí concluímos que seu sistema de causalidades encontra-se no processo de
acumulação capitalista.
Ao nos debruçarmos sobre as reflexões de Castel e Rosanvallon,
constatamos que eles buscam recuperar o percurso histórico da de156
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nominada “questão social” desde o seu surgimento até os nossos
dias. Ambos partilham da ideia de que o aparecimento da “questão
social” está diretamente vinculado ao fenômeno do pauperismo,
resultante do processo de industrialização na Inglaterra no século
XVIII. Essa ordem econômica nascente traz consigo a miséria e a
degradação da classe trabalhadora daquele momento do capitalismo.
Para os autores, a nova pobreza que se instala torna-se uma ameaça
à ordem social estabelecida, na medida em que os trabalhadores reagem às precárias condições de vida e de trabalho pondo em risco o
frágil equilíbrio social, a denominada coesão social. Desse modo, a
“questão social” naquele determinado momento do capitalismo expressa a pobreza, a desigualdade social e as lutas do operariado em
busca de direitos e garantias sociais, pondo em evidência o aspecto
político da questão.
Para os autores, a resolução do problema da “questão social”
está em encontrar formas de combater o pauperismo e a miséria
existentes, decorrentes da industrialização, porém sem tocar na sua
estrutura causal. Nesse sentido, realizar investimentos para a gestão
dos problemas sociais por meio das técnicas securitárias ou investir
no social é atuar sobre a miséria e a desigualdade gestada pelo processo de industrialização, com vistas a manter a coesão social.
Feitas essas considerações, concluímos que a vinculação da denominada “questão social” ao fenômeno do pauperismo e da desigualdade social como afirmam Castel e Rosanvallon tem procedência,
considerando que, com a industrialização, a inserção dos trabalhadores no processo de produção e acumulação capitalista e os meios
utilizados para o seu desenvolvimento transformaram-se em formas de dominação e exploração. Os métodos empregados para a
produção da mais-valia resultaram na degradação do trabalhador,
tanto do ponto de vista físico quanto moral, levando-o à exaustão e
consequentemente ao desemprego. Decorrente dessas condições de
vida e de trabalho, o fenômeno do pauperismo vem à tona, seguido
da desigualdade social, levando os trabalhadores empregados e desempregados a unir forças na luta pelos seus interesses. Mas realçar
apenas esse aspecto torna-se insuficiente para desnudar a natureza
essencial da “questão social”. O sistema de causalidades da “questão social” só se desvela quando compreendemos as bases socioeconômicas que a geraram. Ou seja, conforme visto anteriormente, seu
sistema de causalidades encontra-se na Lei Geral da Acumulação
Capitalista.
Na atualidade, o capital como sistema de controle sociometabólico traz como sua determinação mais profunda o processo de
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expansão e de acumulação. Fundamenta-se na extração máxima de
trabalho excedente, subordinando todas as funções de reprodução
social à exigência absoluta da sua própria expansão. Para que o capital possa se expandir e acumular cada vez mais, ele precisa exercer
seu domínio sobre todos os seres na forma mais desumana: quando
estes deixam de se adequar aos seus interesses e ao seu impulso
para a acumulação. Essa situação constitui-se ameaça não só para a
humanidade, mas para o próprio capital. Diferentemente das concepções de Castel e Rosanvallon, na percepção de Mészáros a raiz
desse problema encontra-se na crise estrutural do capital que estamos experimentando desde a década de 70, que, com o avanço dos
seus componentes destrutivos, ativa o espectro da incontrolabilidade total, anunciando a possibilidade da autodestruição tanto para
seu sistema sociorreprodutivo como para a humanidade em geral.
Significa que o capital, por causa da sua natureza antagônica, já não
possui mais o poder necessário para adaptar-se por muito tempo
aos ajustes antes utilizados para conseguir manter um “equilíbrio”,
como acontecia quando da existência das crises cíclicas.
Essa crise estrutural, conforme vimos, apresenta-se como uma
crise de dominação, em geral de caráter devastador, que afeta todas
as esferas de atividade, assim como todo o conjunto das relações
humanas. Ela põe em xeque a existência do complexo global que faz
parte desse processo, requerendo sua substituição por um complexo
alternativo.
A questão central que a humanidade enfrenta atualmente, com o
final da ascendência histórica do capital, é que o seu domínio assumiu um caráter universal na medida em que se estendeu aos lugares
mais distantes e isolados do planeta, ativando os limites absolutos
desse sistema de controle sociometabólico. Limites estes que são
considerados absolutos somente para o sistema do capital, por causa das determinações mais profundas de seu modo de controle sociometabólico. Essa forma de ser do capital resultou no agravamento do fenômeno do pauperismo das massas populacionais em geral,
tornando-se agora universal.
O desemprego crônico é tido por Mészáros como uma das formas mais explosivas de manifestação dos limites absolutos do capital. Ele é motivo de preocupação para a sociedade em geral, quando
se verifica na atualidade um aumento progressivo das taxas de desemprego em massa no mundo contemporâneo, com tendência a se
agravar cada vez mais, sem que haja nenhuma solução à vista. Na
realidade dos nossos dias, o desemprego crônico está diretamente
relacionado ao fenômeno da fome e ausência de postos de trabalho.
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Em primeiro lugar, o fenômeno da fome não significa incapacidade
da sociedade em produzir a quantidade suficiente de produtos para
alimentar uma população inteira, mas se dá em função do desperdício lucrativo para o capital. Em segundo, essa ausência de postos de
trabalho significa, cada vez mais, trabalho supérfluo. Assim, os reflexos desse processo contraditório estão rebatendo impiedosamente
sobre a grande massa populacional, atingindo praticamente todos
os ramos de atividades, já que em função da lucratividade do capital
os trabalhadores são expulsos do processo de trabalho, passando a
ser considerados como população redundante. Porém, ela só não é
considerada supérflua como consumidora porque garante a continuidade da autovalorização do capital e sua reprodução ampliada.
Esse desemprego crônico, que atinge também os países de capitalismo avançado, inclusive as classes médias, vem gerando muito sofrimento não somente para os trabalhadores não qualificados,
mas também para aqueles qualificados que disputam as poucas vagas existentes no mercado, com um exército enorme de desempregados. Verifica-se que o avanço irrefreável do desemprego, por suas
demissões, tem gerado uma insegurança muito grande nos empregados, deixando-os preocupados com o dia de amanhã, principalmente quanto à perda do poder aquisitivo, que afetará diretamente suas
condições de sobrevivência. Apesar de todos os esforços, dos recursos utilizados pela intervenção do Estado e pela teoria econômica
capitalista, ninguém conseguiu e nem conseguirá resolver essa contradição particular. Da mesma maneira, nem a intensificação da taxa
de exploração, nem a globalização e a criação dos monopólios cada
vez mais amplos, vislumbram uma saída para esse círculo vicioso. O
problema é que, para se livrar das dificuldades advindas do processo
de acumulação e expansão lucrativa do capital, o capital globalmente
competitivo tende a reduzir ao mínimo lucrativo o custo do trabalho
na produção, gerando o problema de transformar trabalhadores em
força de trabalho supérflua. Nessas condições, as contradições que
aparecem de forma destrutiva fazem parte da dinâmica interna do
capital. Assim, o surgimento do fenômeno do desemprego crônico
na nossa sociedade faz emergir os antagonismos e as contradições
do sistema global do capital de forma bastante explosiva.
Em linhas gerais, verifica-se que na atualidade a dinâmica interna
antagônica do capital, que tem como objetivo reduzir ao mínimo o
tempo de trabalho com vistas a otimizar o lucro, se apresenta como
uma tendência devastadora da humanidade, transformando em toda
parte a população trabalhadora numa força de trabalho supérflua.
Nos dias atuais estamos assistindo a um crescente desemprego em
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todas as esferas de atividade, até mesmo nas formas disfarçadas de
trabalho flexível – escamoteando a política vigente de precarização
e fragmentação da força de trabalho e uma maior exploração do
trabalho em tempo parcial; e a uma diminuição bastante significativa
do padrão de vida de uma parcela da população trabalhadora, levando-a a cair nas malhas do pauperismo. Conforme verificamos, o
desemprego crônico em si mesmo traz como tendência a produção
de uma “dinamite social” na própria estrutura do sistema do capital,
pois ele mina a estabilidade social, desencadeando sérias consequências que vão desde a alta taxa de criminalidade entre os jovens até o
perigo das graves agitações sociais.
Diante dessas questões, adquire relevância hoje em dia a total
incapacidade do capital em gerir seus antagonismos internos, como
acontecia há décadas, mediante a dinâmica do deslocamento expansionista. Com a ameaça de que o capital possa encontrar seu limite
absoluto nas atuais condições de produção, os limites do capital vão
de encontro às condições elementares do próprio sociometabolismo, ameaçando a sobrevivência da humanidade. Mesmo atingindo
esses limites absolutos, o impulso do capital de ir além dos seus limites não acabará repentinamente; eles só poderão ser ultrapassados
quando seu modo de controle se transformar em um outro modo
qualitativamente diferente.
Convém ressaltar que em momento algum de “Para além do Capital”, Mészáros faz referência ao termo “questão social”; tampouco
encontramos no autor um tratamento desse problema e de suas expressões na realidade social tal como comum e historicamente tem
sido abordada no pensamento burguês. Contudo, entendemos que
ao identificar o antagonismo estrutural entre o capital transnacional
em expansão e os Estados nacionais; a destruição e devastação do
meio ambiente; a liberação das mulheres e o desemprego crônico
como sendo as principais características das formas de expressão
da ativação dos limites absolutos do capital, o autor acaba por revelar, através desse conjunto de contradições insuperáveis, expressões
da “questão social” na atualidade, desdobramentos da desigualdade
social, da pauperização dos trabalhadores e seus efeitos perversos
sobre as classes trabalhadoras e suas famílias, frequentemente entendidos como expressões da “questão social”.
A essência do pauperismo e suas consequências, tanto para o trabalhador quanto para as massas populacionais em geral, encontra-se
na base material do sistema do capital; sua raiz é fundamentalmente
econômica, está no processo de expansão e acumulação do capital.
O problema é que na atual fase do desenvolvimento histórico, com
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a ativação dos limites absolutos do capital e a instauração de sua
crise estrutural, os problemas se agravaram de tal forma que estão
pondo em risco não só a sobrevivência da humanidade, mas do próprio sistema do capital. Entretanto, para que haja uma superação
desses graves problemas, melhor dizendo, para romper esse círculo
vicioso do capital, a saída apontada por Mészáros reside na própria
superação das condições objetivas presentes nessa sociedade, na superação histórica realizada pelos próprios homens. A saída está em
“Ir Além do Capital”, um ponto de vista totalmente oposto às saídas
apontadas por Castel e Rosanvallon, que defendem uma edição renovada do Estado de bem-estar social. Perspectiva impossibilitada
se a crise que se manifesta na atualidade tiver efetivamente um caráter de crise estrutural.
A apreensão da “questão social” por parte de Castel e Rosanvallon se encontra, a nosso ver, nos limites da aparência do real,
do seu aspecto fenomênico, já que restrita à sua dimensão política.
Não parece haver por parte dos autores a pretensão de desvelar os
nexos causais, ou seja, suas determinações, no sentido de ir às raízes
do problema. Daí defenderem a existência de uma “nova questão
social” nos dias atuais quando, na verdade, são novas formas de expressão de um problema cuja essência permanece inalterada.
Com o processo global de expansão e acumulação do capital, a
“questão social” tornou-se universal na medida em que se expandiu,
adquirindo caráter transnacional. De modo que as expressões da
“questão social” e seus desdobramentos na atualidade não podem
ser vistas unicamente no plano dos Estados nacionais. Em nossa
percepção, não há resolutividade para a “questão social” nos moldes
do Estado de bem-estar social nos parâmetros anteriormente pensados, tendo em vista que a geração da riqueza e da miséria compõe
o conjunto das contradições que fazem parte do caráter essencial
do sistema do capital. Em face da natureza da crise estrutural que o
capital experimenta hoje, não há margem para que se façam simples
correções no sentido de assegurar uma tranquila expansão e acumulação do capital. A tendência que se põe é o agravamento desses
problemas estruturais e de suas consequências para a vida em sociedade. Se Mészáros estiver correto, a verdadeira resolutividade para o
problema do pauperismo, da desigualdade social e de suas sequelas
está na superação dessa forma de sociabilidade capitalista, ou seja,
para além do capital.
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