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Doutoranda em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas da Unicamp

O livro Os sentidos do trabalho de Ricardo Antunes apresenta, antes de

tudo, uma ampla pesquisa sobre as metamorfoses no processo de constituição do

capitalismo contemporâneo, a partir das mudanças estruturais e conjunturais que

ocorrem no mundo do trabalho e suas conseqüências mais imediatas para a classe

trabalhadora.

Como uma espécie de síntese de pensamento, em um momento de pro-

funda maturidade intelectual do autor, a obra representa um louvável empreendi-

mento que, com êxito, buscou na releitura dos conceitos de Marx as chaves para

o entendimento do modo de produção capitalista contemporâneo.

Sem prejuízo algum da análise teórica, pautada em autores marxistas de

peso na contemporaneidade, tais como Lukács e Meszáros, o já conhecido

posicionamento crítico de Antunes se faz presente em toda a obra. Mais um dos

méritos do autor que, na atual conjuntura onde a ideologia neoliberal, aparente-

mente, parece tornar qualquer análise crítica acadêmica obsoleta, demonstra o

vigor de sua análise baseada em dados empíricos e na própria teoria. Resulta disto

a apreensão do processo de implantação do neoliberalismo por meio do Estado

burguês, como um mecanismo ideológico e verdadeiro guardião dos processos de

introdução das práticas de reestruturação produtiva para “administrar” um mo-

mento de profunda crise, “depressed continuum” (Meszáros) com características

crônicas e estruturais, geradas nas próprias entranhas das contradições do capital.

As mudanças no mundo do trabalho refletem, para Antunes, uma dimen-

são fenomênica que se apresenta sob a forma da reestruturação produtiva em

suas múltiplas variantes concretas (material e ideológica) no sistema de produção

das necessidades sociais e auto-reprodução do capital. Desta dimensão emerge

um aspecto estrutural, da crise do capital que resulta no conjunto de respostas

mais imediatas à lógica destrutiva do capital e seus efeitos nefastos para o metabo-

lismo social.

Como bem mostra o autor, as experiências de algumas empresas do Reino

Unido caracterizam um certo descompasso entre os “ideais” de modernidade,

apresentados pelo processo de reestruturação produtiva, e a realidade produtiva,
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que conta muitas vezes com traços tradicionais. Esta contradição evidencia que o

processo de expansão das novas técnicas de produção e flexibilização do trabalho

assume contornos singulares na realidade dos diversos países, não sendo possível

uma generalização analítica de suas aplicações. Um bom exemplo desta adequa-

ção do capital às suas bases materiais de produção é a reestruturação produtiva no

Brasil que combina em seu processo elementos tradicionais do fordismo  com  as

novas técnicas de produção flexível.

Todas essas formas particulares de técnicas e gestão organizacional do

processo de trabalho, neste contexto, trazem como conseqüências imediatas para

a classe trabalhadora a sua heterogeneização, complexificação e fragmentação, e

como acentua bem o autor, a precarização e a intensificação do trabalho, gerando

uma espécie de combinação de formas de subordinação real que se apropria de

elementos da subordinação formal do trabalho ao capital.

Assim, o autor avança em um conceito que é caro ao marxismo, o de classe

social, procurando dar-lhe vida e vigência teórica contemporânea através da ex-

pressão “classe-que-vive-do-trabalho”. E essa busca em apreender dialeticamente

as particularidades das novas formas sociais de relações de trabalho leva o autor a

afirmar a centralidade do trabalho.

O trabalho social hoje, complexificado, socialmente combinado e intensifi-

cado nos seus ritmos e processos, se coloca como esfera central da sociedade

enquanto processo que cria valor. E, ainda que o trabalho vivo esteja diminuindo,

através da redução de seu tempo físico e do trabalho manual direto, dados apre-

sentados pelo autor mostra a necessidade de contínua recorrência do capital a

formas de trabalho precarizadas e intensificadas, também em países desenvolvi-

dos, o que denota uma verdadeira superexploração do trabalho, elemento este

vital para a realização do ciclo produtivo do capital.

A centralidade do trabalho se faz enquanto elemento fundante e

estruturante do processo de sociabilização humana, dotando a vida de sentido e

realização o que nas próprias palavras de Antunes: “é totalmente diferente de dizer

que uma vida cheia de sentido se resume exclusivamente ao trabalho”. Na busca

de uma vida cheia de sentido, a atividade laborativa, que está muito próxima da

criação artística, transforma-se em elemento humanizador.

Mas a afirmação da centralidade do trabalho no metabolismo societal regi-

do pela lógica do capital em sua forma estranhada (Entfremdung) transforma-se

em negação. Esta dimensão de negatividade do trabalho impede o sentido de

plena realização da subjetividade humana porque inverte a relação de posse e

domínio das condições sociais do trabalho; quem produz não decide o que e para

quem se produz.

Muito sugestiva é também a conexão analítica entre trabalho e liberdade de

onde se extrai que, a necessidade de que uma vida plena de sentido a partir do

trabalho impõe, como condição sine qua non, a superação da sociedade que é
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regida pela lógica do capital, sem o que não há domínio dos indivíduos sobre a

organização social, não há tempo livre e não há auto-realização humana.

O livro também apresenta um apêndice que, no essencial, aborda temas e

questões reiterando e confirmando as teses apresentadas de modo mais extensivo

nos capítulos do livro. E finalizando o apêndice o autor aborda oportunamente, de

modo mais direto, o processo das mudanças ocorridas nas relações sociais de

produção na particularidade do capitalismo brasileiro.

Fica evidente que a obra de Antunes, além de se apresentar como uma

instigante reflexão teórica de fôlego que busca apreender os novos elementos

constituintes do metabolismo societal capitalista, representa muito mais do que

uma análise sociológica, mantendo presente em toda a sua reflexão contornos

interdisciplinares o que permitiu ao autor notáveis avanços teóricos.

Deste modo, a análise ganha um contorno especial, ao considerar a dimen-

são ontológica do interior da vida cotidiana da sociedade, de onde também emer-

gem as contradições e pólos de resistências sociais a esta lógica destrutiva do

capital. Antunes deixa transparecer que os problemas de fundo estruturais presen-

tes no metabolismo societal do capital devem contar com um pensamento crítico

que leve a uma prática, não distante da reflexão teórica, compreendendo a neces-

sidade de um firme posicionamento a favor da classe-que-vive-do-trabalho e suge-

rindo uma sociedade  para  “além do capital”.

Reinaldo Gonçalves,
Globalização e desnacionalização, São
Paulo, Paz e Terra, 1999

Romildo Raposo Fernandes
Professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro

O economista Reinaldo Gonçalves proporciona-nos uma análise precisa

sobre o processo de desnacionalização recente da economia brasileira. O autor

efetua um minucioso trabalho de levantamento de dados, baseado nos relató-

rios do Banco Central e na imprensa, para formular uma série de tabelas que

desmistificam a pretensa relação entre a entrada de capital estrangeiro direto e

o desenvolvimento econômico e social. A idéia-chave de Globalização e
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Desnacionalização é a “vulnerabilidade” da economia brasileira como resultado

da política econômica adotada pelo governo Fernando Henrique Cardoso a

partir de 1995.

Apesar do autor centrar sua análise na segunda metade da década de 90,

Reinaldo Gonçalves faz um pequeno histórico sobre a entrada de capitais estran-

geiros no país e conclui que a atual expansão dos fluxos de investimento externo,

fruto das estratégias nacionais liberalizantes, resultaram num retrocesso, um retor-

no à situação existente no país no final do século XIX, quando o Brasil tinha uma

estrutura econômica “sobremaneira dependente” do capital estrangeiro. A seme-

lhança estende-se ao discurso, o argumento é o mesmo dos “liberalões” do século

XIX - a modernização.

Este discurso é desmascarado pelo autor ao demonstrar que a entrada de

capitais foi estimulada por políticas e estratégias equivocadas, pelo “bom negócio”

das privatizações, pela política de juros altos responsável pela deterioração das

contas públicas. A concentração econômica e a desnacionalização não foram

compensados por um bom desempenho econômico, pelo contrário, o desempe-

nho da economia brasileira no período foi medíocre. Se não houve o crescimento

econômico esperado, por outro lado ocorreu uma “fragilização” do aparelho do

Estado. A atual trajetória de instabilidade e crise é decorrente da estratégia de

liberalização adotada pelo governo FHC. Para o autor, houve uma mudança na

“correlação de forças ”,  o Estado Nacional teve reduzida a sua capacidade de

resistência às pressões externas, houve um aumento da “vulnerabilidade”. A “inser-

ção passiva” no processo de globalização econômica levou ao comprometimento

da “soberania nacional”.

Quando Reinaldo Gonçalves questiona a “inserção passiva” no processo de

globalização, podemos deduzir que o autor pressupõe ser possível uma “inserção

soberana” neste processo. Esta análise é condizente com a perspectiva estratégica

do autor. Em 1998, Reinaldo Gonçalves colaborou com a obra Opção Brasileira1

que delineia um projeto nacional-desenvolvimentista para o Brasil. Por isso, quando

o autor se refere a crise no Brasil, exposta a partir da crise do México de 1994, não

analise esta crise enquanto uma crise do sistema capitalista. Da mesma forma, ao

tratar a relação com o capital estrangeiro, não a localiza no marco da relação

imperialista. Compreende-se então a posição do autor em relação ao ingresso de

capital estrangeiro, que segundo ele “trata-se, unicamente de uma questão prag-

mática, que se enfrenta com critérios de desempenho, controles, políticas e medi-

das”, pois “o investimento externo direto tanto cria problemas quanto oportunida-

des”. O autor defende uma política regulatória sobre a entrada do capital estrangei-

ro para que esta tenha um impacto positivo.

1 Cesar Benjamin e outros,  A Opção Brasileira, Rio de Janeiro, Contraponto, 1998.
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Apesar deste limite oriundo da crença do autor na possibilidade de reformar

o capitalismo, o livro é categórico ao mostrar o crescimento dos fluxos de investimen-

to externo e o avanço das empresas de capital estrangeiro na economia brasileira a

partir de 1995, experimentando, assim, uma penetração do capital internacional

nunca visto na história do Brasil. Para ilustrar as conseqüências deste processo o autor

analisa os processos de fusões e aquisições, e as privatizações. As estratégias de

liberalização comercial, financeira, cambial e produtiva iniciadas no Governo Fernando

Collor, mantidas no Governo Itamar e aprofundadas pelo Governo Fernando Henrique

produziram a vulnerabilidade externa que como o autor bem descreve “faz com que

crises cambiais provoquem crises econômicas e sociais, que acabam se transforman-

do em crises políticas e institucionais”. Num momento em  que o modelo neoliberal

está sendo colocado em cheque até por setores da própria burguesia, o livro

Globalização e Desnacionalização é um importante subsídio para demonstrar os

efeitos da política econômica neoliberal , através da globalização, sobre as economias

semi-coloniais como a nossa. “Globalização e Desnacionalização” é leitura indispen-

sável para quem quer uma maior compreensão sobre o processo de dependência ao

capital internacional nos últimos cinco anos.

Flávio Bezerra de Farias,
O Estado capitalista contemporâneo, São
Paulo, Cortez, 1999

Martha Roldán

O avanço sócio-econômico neoliberal na periferia latino-americana durante

os anos 90 foi acompanhada de discursos geralmente provenientes de “usinas

semânticas” norte-americanas que outorgam uma significação inexorável e positi-

va ao “desenvolvimento” que proviria da aplicação do modelo econômico

auspiciado. Cada um deles define, também, na progressão histórica, as funções e

intervenções do Estado-nação receptor que gestiona a transição em distintos “mo-

mentos” de emergência ou consolidação relativa de aquele mesmo modelo. Não

surpreende então que a atual disputa do mercado regional do Sul entre economias
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da Tríade se traduza em novas rodadas de representações do crescimento neoliberal

e do tipo de gestação “apropriada” do Estado-nação -coordenação rotativa de um

bloco periférico? – derivadas de “usinas” contendoras com crescente participação

européia e oriental.

Neste contexto de renovada “batalha de significações” o livro de Bezerra de

Farias resulta particularmente oportuno e bem-vindo. A necessidade de refutação

teórico-política das posições neoliberais, de qualquer origem, é imperiosa. O autor

aceita o desafio enfocando ao Estado capitalista contemporâneo (ou da

“modernidade em vigor’) da perspectiva do método marxiano e aplicando suas

premissas à análise do campo sócio-liberal das teorias da regulação.

O projeto de Bezerra de Farias implica, portanto, um duplo exercício: de

integração orgânica teórico-político-metodológica marxiana e seu posterior teste

ao caso concreto da evolução do pensamento regulatório. Referir-me-ei a ambos

aspectos, com ênfase no Capítulo 1, de especial valia ao oferecer elementos analí-

ticos pertinentes à crítica de outras visões do Estado capitalista e inspirar estudos de

campo afins no futuro.

A primeira parte do exercício implica o resgate/reelaboração de noções da

economia política crítica e de seu método para a análise do Estado capitalista. Para isso

argüi (“Introdução”) que já na obra dos clássicos do marxismo existiam instrumentos

metodológicos para uma teoria comunista do Estado e expressões e avanços impor-

tantes para definir esta categoria como totalidade contraditória (p.12). Advoga então

um retorno a essas fontes e à utilização da epistemologia e a ontologia do ser social

constitutiva do método marxiano, método necessário para uma abordagem crítica e

revolucionária do Estado da “modernidade em vigor” contemporânea. (p. 14).

Com tal objetivo traça no “Capítulo 1” um itinerário complexo com três

itens chave: As múltiplas determinações do Estado, A natureza do Estado e O

papel do Estado. No primeiro dele repassa diversas definições institucionalistas e

formalistas do Estado (Rawls, e Kelsen, entre outros) alegando que são defeituosas

já que escondem a relação orgânica entre Estado e capital. Ignoram, portanto, as

múltiplas determinações especificamente capitalistas deste Estado, situação parti-

cularmente patente no caso das visiones regulacionistas que se exploram no “Ca-

pítulo 3”. Mas qual é a relação entre Estado e capital? A partir da perspectiva

ontológica, Bezerra de Farias responde que existe primazia do capital sobre o Esta-

do, já que supõe que esse primeiro elemento (a base, o ser, a produção, em relação

à superestrutura, a consciência e a circulação) pode existir, mesmo que o segundo

seja abstraído. O inverso, porém, é impossível, precisamente por razões ontológicas

(p.26). Mas, esclarece o autor, não se trata de um princípio a priori. Quando se

estuda um aspecto particular da forma-Estado para entender sua natureza capita-

lista existe uma relação de causa e efeito. Mas se se estuda essa forma-Estado para

entender seu papel na economia capitalista o Estado é causa e o capital é efeito.

Portanto, a determinação em última instância pela economia e pela técnica se
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reduz a uma questão metodológica. O que importa é a reciprocidade na relação

orgânica entre Estado e capital. (p.26)

É então, no contexto de uma formação econômica e social dada, que se

capta o conjunto dos aspectos do Estado como ser social e histórico e suas rela-

ções dinâmicas a partir da luta de classes (sua essência social) cujo eixo é a divisão

capitalista do trabalho (sua essência material), divisão que contempla simultanea-

mente aspectos técnicos, espaciais, internacionais, sexuais e étnicos, entre

outros.(Grifo nosso, nota 8, p. 63). É crucial distinguir esta essência do Estado das

formas especificas em que se apresenta em um momento dado como aparência,

genealogia, fetichismo, silogismo, teleologia. (aspectos que o autor desenvolve no

parágrafo seguinte). “Em suma” pensa, “a verdade sobre o Estado só pode ser

estabelecida na medida em que se apreendem as relações efetivas entre todos seus

aspectos, suas potencias e suas tendências. O Estado representativo moderno é

um ser social, situado no tempo e no espaço; é rico em determinações; trata-se de

uma totalidade concreta, complexa e contraditória” (grifos nossos, p. 27). A conse-

qüência de desconhecer a riqueza de determinações do fenômeno estatal provoca

falsos debates ou polêmicas estéreis, que é possível evitar quando se distingue sua

natureza de seu papel, sua forma de sua função. (p. 27).

Esta distinção se explora em A natureza do Estado, secção em que o autor

mergulha em profundidade nas temáticas do silogismo, da estrutura, do fetichismo,

da genealogia, das fisco-finanças, e da teleologia do Estado. Dois aspectos, a meu

juízo, resultam de especial relevância para qualquer estudo sobre a problemática

Sul-americana. Em primeiro lugar o silogismo do Estado (p. 28). O Estado, argüi, é

um movimento de totalização e de concretização que se situa no tempo e no

espaço; é um silogismo que se compõe de três termos, ou silogismos, correspon-

dentes a três níveis de percepção do capitalismo. A forma-Estado (generalidades)

no nível do modo de produção (no contexto de uma formação socioeconômica

capitalista). A forma de Estado (particularidades) pertinente ao tipo de regime de

acumulação (no centro ou na periferia, baseada no taylorismo ou no fordismo) e a

Forma do Estado (singularidades) referente a um processo dado de acumulação

(na Francia, no Brasil). Portanto só se pode apreender o “grande silogismo” do

Estado” ao considerar cada uma das categorias: forma-Estado, forma de Estado e

forma do Estado como mediadoras entre as duas outras.

É importante distinguir entre os silogismos a fim de evitar confusões na

análise. Com efeito, a forma-Estado é uma abstração que apreende os aspectos

gerais do fenômeno estatal no capitalismo, portanto não explica todas as conjun-

turas estatais, com situação diversa no tempo e no espaço, com seus traços espe-

cíficos (p. 29). A forma-Estado em geral, só existe por intermédio das especificidades

como forma de Estado ou forma do Estado. Em síntese, “o Estado é uma forma

social que sofre variações temporais e espaciais. Não se trata de um valor universal,

de um ideal abstrato (...) Pelo contrário, (...) obedece a leis que trazem a marca da
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história, em articulação orgânica com as formas assumidas pelo ser social na pro-

dução, reprodução e crise do capitalismo.’(pp. 29-30).

Um segundo aspecto concerne a A teleología do Estado (pp. 37-39) e à

política revolucionária. Dado que fazemos referência ao Estado capitalista, e que a

relação Estado-capital é orgânica, o movimento revolucionário deve ser dirigido con-

tra ambos. (p.36), orientado a superar a extração da mais valia e a divisão do trabalho

que a sustenta, superando as condições objetivas que dão lugar à luta de classes e

permitindo outra continuação da história humana. (p. 37) A diferença da social de-

mocracia que considera seu êxito sem a extinção do capitalismo, Bezerra de Farias

observa a superação deste último em um movimento que se inicia na unidade da

consciência de classe e da luta dos oprimidos e explorados. Daí a importância de

manter viva a utopia concreta do comunismo com toda sua virtualidade anti-sistêmica,

a fim de superar as relações que condenam ao ser humano como ser explorado e

oprimido. tanto no capitalismo avançado como periférico. (p. 39)

Por último, sob O papel do Estado o autor enfatiza que a ação do Estado

capitalista – como um todo orgânico, complexo e contraditório – é uma variável no

tempo e no espaço e nas formas de sua intervenção na economia. (p. 40) Esta

elaboração lhe permite mostrar como, em geral, os enfoques em termos de

regulação se ocupam da função do Estado, não da forma deste; vêm regulações

nas circunstâncias em que ocorrem mediações das contradições da sociedade

burguesa, e além disso confundem a natureza espacial da forma-Estado de sua

ação sobre o espaço e vice-versa. A dinâmica do fordismo, explica, está alimentada

por contradições de classe, e as mediações do Estado (sobre a moeda, a força de

trabalho) assumem novas formas, mas não elimina a natureza da opressão e da

exploração capitalistas (p.41).

Deste modo, na fase de mundialização do capital (Cf. Chesnais), o papel

espacial do Estado supera o quadro nacional e local, enquanto, simultanea-

mente, os sistemas produtivos dominados permanecem localizados e o pro-

gresso de suas formas produtivas sofre a raiz de sua excessiva “financeirização’.

Trata-se de outra experiência de desenvolvimento desigual e combinado no

qual o Estado assume dois papeis distintos: O primeiro, sobre o conjunto do

território na expansão no espaço das relações capitalistas dominantes (divisão

capitalista do trabalho). O segundo se refere ao papel do Estado sobre as

partes desse território, isso é, à articulação espacial de todas as relações produ-

tivas existentes em uma formação econômica e social dada.(divisão regional do

trabalho). Como conseqüência, as ações para a articulação dos espaços

globalizados e dos espaços locais não levam à superação do desenvolvimento

desigual e combinado, e sim à globalização que aumenta a submissão dos

processos de trabalho periféricos aos processos de valorização centrais (p. 44);

um juízo importante para a análise das significações outorgadas aos novos

fluxos de capital em direção à periferia Sul-americana.
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Nos “Capítulos 2 e 3” Bezerra de Farias conduz ao exercício de teste do

aparelho teórico conceitual previamente desenvolvido. O “Capitulo 2” se oferece

como contribuição à crítica do Estado capitalista ́pós-moderno” e se centra no

lapso posterior às lutas do maio francês de 1968, período no qual se afiançam as

tendências de mundialização do capital que se estende até o presente. Aqui o autor

dialoga/polemiza em dois parágrafos. O advento do Estado pós-moderno e O

advento da nova dinâmica revolucionária. No primeiro deles aprofunda-se critica-

mente na justificação filosófica da etapa em suas duas vertentes: a referente ao

“Estado enxuto” (Nozick), sem vínculo com lutas de classes: e a concernente ao

“Estado forte” (Rawls, entre outros) que sustenta a possibilidade de subsunção do

espaço social dentro de sua ordem. Cabe destacar, em especial, a abordagem da

evolução do pensamento de Rawls, desde sua obra de 1971 – na qual o problema

consistia em transformar ao capitalismo liberal no sentido de uma “utopia realista”,

de uma sociedade ordenada segundo a justiça – à de 1987, na qual o problema

radicaria em estabiliza-lo, superando o conflito, na perspectiva pluralista do consen-

so por sobreposição – para desembocar no texto de 1993 no qual formula o

“principio da diferença’. (p. 48). A partir de este último pode-se definir a forma de

relação contratual pós-moderna como estratégia para evitar o risco, colocando

Keynes para além de Keynes. Em oposição ao princípio da demanda efetiva, prima

agora, no princípio da diferença, a razão política ou prática que tem primazia

ontológica sobre a razão moral ou teleológica. (p. 49).

Daí então – pensa Bezerra de Farias em um parágrafo muito pertinente à

discussão latino-americana – a intervenção estatal passa da regulação e do

disciplinamento até à pacificação e o controle dos fatores de produção e, portanto,

à questão social se transforma em uma questão de polícia. De acordo com o mito

do mercado livre e eterno, o Estado pós-moderno passa a ser um simples ator das

atividades mercantis, encarregado de funções de repressão e de controle. A través

de sua ação no mercado, debilita as políticas públicas industriais, tecnológicas e

sociais. Mas, também, atua sobre o mercado para a regulamentação da ordem,

dos incentivos e da informação. Nos dois aspectos defende a supremacia da circu-

lação sobre a produção (p. 51.)

No segundo parágrafo Bezerra de Farias aborda o advento da nova dinâmi-

ca revolucionária no processo histórico objetivo da superação do capitalismo con-

temporâneo, na perspectiva da utopia concreta do comunismo (p. 52). Rechaça

então o pensamento pós-moderno inspirado em Rawls e seu caráter inexorável,

que faz uma apologia de uma configuração estatal dada, não percebendo a nova

dinâmica estruturante do processo atual de mundialização (p. 52). O autor brasilei-

ro, pelo contrário, insiste no qual pode-se resistir à nova ordem mundial. No resto

da seção (pp. 53-61) passará a fundamentar – através da consideração dos proble-

mas estruturais, e fisco-financeiros do Estado pós-moderno, e de seus aspectos

fetichistas, e teleológicos, em suas dimensões sistêmicas e anti-sistêmicas – uma



148 - outubro148 - outubro148 - outubro148 - outubro148 - outubro

RRRRR
EEEEE
SSSSS
EEEEE
NNNNN
HHHHH
AAAAA

nova dinâmica revolucionária que abre uma perspectiva de transformação demo-

crática das formas estatais existentes, luta que tem lugar em um novo espaço

mundial abarcando a solidariedade universal dos oprimidos e que exclui qualquer

tipo de adesão aos imperativos da competitividade neoliberal. (p. 61)

Quero destacar aqui, em particular, a análise do autor sobre a situação na

periferia (em “Os problemas estruturais do Estado pós-moderno”) e sua postura de

que a luta de classes não desaparece nesta nova era a causa da pretendida vitória da

técnica e da ciência sobre outros candidatos a motor da história. Com as mudan-

ças na divisão capitalista do trabalho a luta de classes assume novas formas, dife-

renciando-se e generalizando-se no espaço mundial. Tem lugar um aperfeiçoa-

mento do imperialismo, cujo processo de concentração e centralização do capital

tende a articular-se com uma direção política mundial resultando na generalização

do desenvolvimento desigual e a crescente exclusão da periferia através dos efeitos

perversos da aplicação forçada de políticas neoliberais. (p. 53).

Concomitantemente, as práticas governamentais mundiais que represen-

tam os interesses de empresas transnacionais e de instituições financeiras passam

a regular a economia internacional. A mundialização do capital, em vez de retornar

ao mito do mercado auto-regulável, manifesta-se através do planejamento e

interações comerciais gerenciadas centralmente dentro de uma estrutura de

globalização liberal, projetadas para as necessidades de poder e de lucro, subsidia-

das e apoiadas por insidiosas intervenções estatais. Deste modo, “a liberalização

dos intercâmbios de bens e fluxos de capitais não provoca a dispersão e a

descentralização do poder mas que, pelo contrario, a normalização tecnocrática

supranacional tende a excluir a legitimação democrática nacional” (p. 54).permitin-

do constatar que a sobrevivência do Estado-nação na resolução reformista da crise

atual depende da reprodução de mecanismos de exclusão, de repressão, e de

integralismos  religiosos ou ideológicos. ( p. 55).

No “Capítulo 3” Bezerra de Farias leva a cabo uma crítica devastadora do

conjunto das abordagens em termos de regulação em três parágrafos: Os fins do

Estado de Gramsci aos regulacionistas, Os fins do Estado no regulacionismo ́po-

lítico” e Os fins do Estado no regulacionismo “tecnocrático’. No primeiro deles

distingue entre  regulacionistas “políticos” e “tecnocráticos’. (p. 65). Para os “políti-

cos’, o socialismo provem de reformas ao capitalismo conjuntamente com ações

estatais e contratais cada vez mais democráticas. (Cf. Lipietz e Theret) Para os

segundos a crise consiste em uma perda de dinamismo típica da existência bur-

guesa moderna, que pode ser estendida a toda a condição humana, incluindo

trabalhadores massificados, que se deixam levar passivamente pela derrota bur-

guesa. Contudo também existe a certeza de um mundo para além da “sociedade

salarial” no qual o trabalhador massificado pode transformar-se em ser ativo na

dinâmica do progresso social e através de compromissos e contratos. O motor da

história não é a luta de classes, mas a técnica. (Cf. Boeer e Saillard).
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A partir de uma interessante releitura de Gramsci (Cadernos do Cárcere) o

autor debate e questiona em seguida os supostos teóricos e metodológicos das

duas vertentes em sua progressão histórica desde a significação do crescimento

durante os “30 gloriosos” à sua elaboração na era neoliberal. (pp.69-75). Em parti-

cular, rechaça o esquecimento das lutas desenvolvidas durante o primeiro período,

lutas que questionarão as relações de produção capitalista e sua reprodução, e a

confiança na superação da crise contemporânea através de novos contratos e

compromissos, agora “pós-fordistas” (Cf. Aglietta), que contudo não soluciona-

ram a massificação do desemprego (p. 72-74).

No segundo parágrafo a discussão se translada aos textos de Theret, Lipietz,

e Gorz. As críticas que resultam das posições regulacionistas não ajuízam nem ao

trabalho em si mesmo, nem às condições capitalistas de produção. Pelo contrário,

defendem apenas um projeto de sociedade baseada no “tempo liberado de traba-

lho’, desconectada da conquista de “a liberação do trabalho’. (p. 83). Outra temática

importante ilustrada nestes textos é a relação entre Estado-nação e globalização,

que anunciaria a opacidade ou extinção do primeiro. Bezerra de Farias rechaça esta

conclusão insistindo na necessidade de estabelecer as mutações historicamente

determinadas da divisão capitalista do trabalho, que serve de eixo à luta de classes,

para logo apreender as condições na própria essência do Estado-nação. Como a

globalização não impede que essas contradições encontrem suas mediações es-

pecíficas, precisamente através do Estado-nação, não há motivo para que este

deixe de existir.(p. 88).

No terceiro parágrafo o autor aborda o pensamento da vertente

regulacionista ́tecnocrática’. Segundo ele assinala, estes autores adjudicam as

origens da crise do fordismo (o regime de acumulação do pós-guerra) à perda da

eficiência da forma dominante da organização do trabalho, e da soberania nacio-

nal a causa da globalização. Mas, com a obtenção de um novo progresso técnico,

aumentará uma vez mais a produtividade e a paz social garantida pelos compro-

missos pós-fordistas. Esta viragem histórica pode assegurar-se por distintas vias:

pela passagem a uma ́sociedade salarial’; (Cf. Aglietta e Bender); pela ciência e

sistemas de inovação; pela substituição do sistema produtivo fordista pelo pós-

fordista; com novos compromissos sociais e a regulação do capital financeiro.

Contudo, argüi com ironia Bezerra de Farias, a idéia de que a evolução do sistema

técnico pode em última instância resolver a crise em uma sociedade salarial, resulta

tão ingênua como acreditar em bruxas. (p. 95). Esta ideologia ignora a relação

entre ciência e técnica com a valorização capitalista, e portanto a necessidade de

reorientar essa atividade científica e técnica em um sentido anti-sistêmico (p. 96).

Em suma, conclui o cientista brasileiro, não é possível compreender as trans-

formações que estão ocorrendo na essência do Estado do pós-fordismo sem

apreender a forma específica da luta de classes que gira em torno à divisão interna-

cional do trabalho na era da mundialização. (p. 100). Esta dinâmica implica uma
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reestruturação econômica e uma nova hierarquia global e requer políticas nacio-

nais positivas com objetivos simultâneos transnacionais. Portanto a margem de

manobra do reformismo regulacionista é estreita porque nada indica que os Esta-

dos do Grupo dos 7 hajam restabelecido seu controle sobre os mercados financei-

ros, submetendo-os a uma regulação estrita, uma das soluções aportadas pelos

autores dessa vertente (p. 101).

A título de palavras finais desta resenha corresponde enfatizar que o texto

inovador, profundo, e muito polêmico de Bezerra de Farias, como toda obra dirigida

a pessoas que “queiram pensar por si mesmas” (p. 13) limpa o caminho teórico da

investigação dos processos de mundialização no seio da regulação do sul latino-

americano. Simultaneamente pode ler-se como código para aceder a novas per-

guntas esclarecedoras de práticas políticas relevantes ao caminho da emancipação

de nossos povos.

Carlos Nelson Coutinho,
Gramsci, Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 1999

Ana Maria Alvarenga

Gramsci: Cadernos do Cárcere, vol. 1, publicação de Carlos Nelson

Coutinho e outros autores, lançado pela Civilização Brasileira em 1999, veio acom-

panhado de uma nova edição, revista e ampliada,  da obra Gramsci: um estudo

de seu pensamento político. Esta é considerada uma importante referência no

Brasil sobre os estudos gramscianos por caracterizar-se em uma síntese da obra

e vida deste autor.

Na organização da obra observamos uma prioridade aos estudos dos Ca-

dernos do Cárcere, porém, Carlos Nelson Coutinho não dispensa a apresentação

da formação de Gramsci antes do Cárcere, assim como a aplicação das categorias

desenvolvidas por este para a realidade brasileira.

A primeira parte do livro analisa a formação e a participação política de

Gramsci antes do Cárcere. Ela é dividida em três fases temporais: a primeira, de

1910 a 1918, que analisa a formação juvenil;  a segunda, de 1919 a 1920,

tratando especificamente sobre a democracia operária e os conselhos de fábrica;
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e a última, de 1921 a 1926, caracterizada por Carlos Nelson Coutinho como

“transição para a maturidade”. Esta transição compreende o estudo de Gramsci

em relação à fundação do Partido Comunista Internacional e o enfrentamento

com o fascismo, assim como o combate ao sectarismo e às primeiras aproxima-

ções do conceito de Hegemonia.

As influências de Croce e Gentile, filósofos neo hegelianos, a postura de

Gramsci no Partido Socialista Italiano (PSI) em crítica à corrente maximalista e à

reformista, a participação política na fundação do Partido Comunista Internaci-

onal (PCI), a inspiração direta de Lenin em relação à ruptura com a segunda

internacional e a recuperação de elementos dialéticos do marxismo autêntico;

fazem parte da formação do jovem Gramsci , constituída inicialmente de rela-

ções contraditórias que irão adquirindo forma e consistência política e teórica

ao passar dos anos.

Para Carlos Nelson Coutinho, o que marca a transição do jovem Gramsci

para a maturidade são principalmente a distinção entre o Ocidente e o Oriente e as

primeiras formulações do conceito de hegemonia, que levará o referido autor à

consideração da necessidade de estratégias políticas diferenciadas aos países in-

dustrializados à conquista do socialismo.

A segunda parte do livro analisa diretamente os Cadernos do Cárcere, ou

seja, a obra da maturidade de Gramsci, procurando o autor relacionar as categorias

de Gramsci à realidade brasileira. Um elo que se evidencia principalmente no último

capítulo. Os ítens desenvolvidos pelo autor são: observações metodológicas sobre

os Cadernos do Cárcere, teoria  ampliada de Estado, a estratégia socialista no

“Ocidente”, o Partido como Intelectual Coletivo, a universalidade de Gramsci, e por

fim, as categorias de Gramsci à realidade brasileira.

Segundo Carlos Nelson Coutinho, após a prisão, com o distanciamento da

práxis política imediata, é possível perceber um aprofundamento teórico sistemati-

zado nos escritos de Gramsci, proporcionando assim a universalidade de seus

textos. Os Cadernos caracterizam-se como um estudo crítico que diferencia estra-

tégias revolucionárias para o Ocidente e o Oriente, sendo estes compreendidos

não como situações geográficas, mas sim, como diferentes tipos de formação

econômico social, em função, sobretudo, ao peso que neles possui a sociedade

civil em relação ao Estado.

O autor argumenta que Gramsci supera Marx, Engels e Lenin, dentro de

uma lógica histórico dialética, visto que as condições históricas concretas apresen-

tam-se em um novo estágio de desenvolvimento. Segundo Carlos Nelson Coutinho,

partindo do abstrato ao concreto, Gramsci desenvolve um movimento de renova-

ção  dialética dos “clássicos” no terreno da Teoria Política. Ele supera o economicismo

da Segunda Internacional e não se torna um politicista.

O termo “política” é utilizado por Gramsci em dois sentidos: um amplo e

um restrito. No sentido amplo, política como sinônimo de catarse, e no sentido
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restrito, como “conjunto de práticas e objetivações que se referem diretamente

ao Estado, às relações de poder entre governantes e governados”1 (p. 93).

São apresentados nos Cadernos elementos essenciais de uma autêntica

ontologia da práxis política e desenvolvidas sistematicamente análises sobre a tota-

lidade social, onde política e economia fazem parte de um todo.

Carlos Nelson Coutinho afirma que, embora Gramsci não coloque a política

acima da economia, é a partir do foco da práxis política que ele elabora as reflexões

filosóficas. No que envolve questões como a teoria do conhecimento e a ontologia da

natureza, este foco de análise leva Gramsci a cair em algumas posições idealistas.

Um dos principais pontos discutidos sobre Gramsci é o conceito de Estado,

que se diferenciará das formulações dos marxistas clássicos.

O conceito de Estado desenvolvido por Gramsci comporta duas esferas: a

sociedade civil e a sociedade política. Nestas duas esferas, segundo Carlos Nelson

Coutinho, há diferenças na função que exercem na organização da vida social e na

articulação e reprodução das relações de poder. O autor cita duas passagens de

Gramsci: a primeira afirma que as duas esferas – sociedade política e sociedade civil

– formam “o Estado (no significado integral: ditadura + hegemonia)” (p. 127), e a

segunda definindo o Estado como “sociedade política + sociedade civil, isto é,

hegemonia escudada na coerção” (Idem).

Nesse sentido, as formulações de Gramsci acerca da construção do socia-

lismo irão envolver novos elementos, como a hegemonia. A condição para uma

classe alcançar e manter-se no poder nas sociedades Ocidentais é que ela seja

anteriormente dirigente (hegemônica).

Segundo Carlos Nelson Coutinho, para Gramsci, a extinção do Estado Ca-

pitalista significa o desaparecimento progressivo dos mecanismos de coerção, ou

seja, a reabsorção da sociedade política na sociedade civil. Então, a estratégia soci-

alista no Ocidente deve balizar-se na guerra de posição e na conquista da hegemonia.

A teoria ampliada do Estado permite uma crítica à teoria da “revolução

permanente”, sendo esta considerada uma fórmula para determinado período

histórico, no qual não existiam ainda organizações na sociedade civil como partidos

de massa e sindicatos.

Colocam-se aí dois pontos desenvolvidos por Gramsci e resgatados por Carlos

Nelson Coutinho: a “guerra de posição” como estratégia para a revolução no ‘Oci-

dente’, e, o problema constitucional. Segundo o autor, Gramsci propunha a luta pela

1 “Pode-se empregar a expressão ‘catarse’ para indicar a passagem do momento mera-
mente econômico (ou egoístico passional) ao momento ético político, isto é, a elaboração
superior da estrutura em superestrutura na consci~encia dos homens. Isto significa, tam-
bém, a passagem do ‘objetivo ao subjetivo’ e da ‘necessidade à liberdade’.” Antonio Gramsci,
Cadernos do cárcere, edição Carlos Nelson Coutinho, Marco Aurélio Nogueira e Luiz Sérgio
Henriques, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1999, v. 1, p. 314.
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Constituinte caracterizando esta como uma oportunidade de promover alianças e

fazer política, e, conquistar posições na luta pela hegemonia na classe operária. A

Constituinte, é, portanto, considerada um meio para a conquista da hegemonia.

O partido como vontade coletiva é colocado em evidência nos estudos

carcerários de Gramsci. O resgate feito e analisado por Carlos Nelson Coutinho

demonstra que o partido aparece como uma objetivação fundamental do “momen-

to catártico”, ou seja, um organismo universalizante , onde supera-se os resíduos

corporativistas da classe operária e contribui para a formação de uma vontade cole-

tiva. Nesse sentido, passamos do sujeito atomizado, coorporativo ao sujeito coletivo.

A capacidade/possibilidade do partido elaborar de modo homogêneo e

sistemático uma vontade coletiva nacional-popular, capaz de construir um novo

“bloco histórico”, não é possível sem condições objetivas. Portanto, para soluções

revolucionárias faz-se preciso a soma de vontade coletiva e condições objetivas

Segundo Carlos Nelson Coutinho, “Gramsci reencontra a correta dialética

entre objetividade e subjetividade, entre espontaneidade e consciência”  (p. 172).

Por isso, é possível evidenciar repetidas vezes frases como: “reforma intelectual e

moral”, “batalha cultural”, “formação de uma nova cultura”, “difusão

cultural”..citadas na síntese de Carlos Nelson Coutinho.

O partido é organizado com base em três grupos: um, de homens co-

muns, que possuem as características de serem disciplinados e fiéis aos pressupos-

tos; um segundo grupo que organiza e centraliza; e por fim, um intermediário que

faz a ligação entre os dois primeiros.

Na perspectiva de Gramsci, no Centralismo Democrático defendido pelo

autor, os três grupos supra descritos devem circular permanentemente assim como

deve-se elevar ao nível da nova legalidade a consciência das massas atrasadas; e,

deve ser o partido não um mero executante, mas um deliberador. Não ocorrendo

isto, há o risco de um centralismo burocrático.

Um outro fato importante evidenciado por Carlos Nelson Coutinho é a

necessidade apontada por Gramsci  de perceber o partido como um ‘organismo’

incompleto, já que a própria realidade não é completa e todo desenvolvimento cria

novas tarefas e funções.

Para Carlos Nelson Coutinho, a teoria ampliada de Estado e a teoria proces-

sual de revolução socialista (revolução passiva), constituem um ponto de inflexão

na história do pensamento marxista. Porém, sua universalidade não supõe uma

teoria pronta, acabada, com respostas para o processo revolucionário, mas sim,

em uma análise dialética situada historicamente.

Algumas noções foram desenvolvidas de forma embrionária por Gramsci,

portanto, cabe aos marxistas que nele se inspiram duas tarefas básicas: “1.concre-

tizar suas formulações teóricas gerais aplicando-as’ à própria época histórica e à

própria realidade nacional; 2. Continuar o desenvolvimento teórico dos conceitos

de Estado e de Revolução socialista”. (p. 187)
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Ao analisar brevemente Poulantzas: a estratégia “socialista democrática”,

Carlos Nelson afirma: “A universalidade de Gramsci, (...) expressa-se antes de mais

nada no fato de que sua problemática teórica serve como ponto de partida neces-

sário para as principais e mais significativas tentativas contemporâneas de renova-

ção da teoria política marxista”. (p.188).

Na “aplicação” das categorias de Gramsci à realidade brasileira, o autor

(Carlos Nelson Coutinho), retoma os conceitos de “revolução passiva” e de “Estado

ampliado”. Segundo ele, é possível analisar as relações de mudanças no Brasil a partir da

teoria da revolução passiva. Esta fornece importantes indicações para a compreensão

dos processos de modernização conservadora que  caracterizam a história do Brasil.

O conceito de “Estado ampliado” fornece elementos para a compreensão

da situação atual e indicações para uma “estratégia democrática para a luta pelo

socialismo no Brasil” (p. 196).

O autor afirma que a transformação capitalista teve lugar graças a acordos

das classes economicamente dominantes “com a exclusão das forças populares e

a utilização permanente dos aparelhos repressivos e de intervenção econômica do

Estado” (p. 196).

Os processos de “revolução” no Brasil foram “revoluções pelo alto”, impli-

cando a presença de dois momentos: o de restauração e renovação. A restauração

caracterizou-se como uma reação à possibilidade de uma transformação efetiva a

movimentos sociais organizados capazes de colocar em risco o sistema capitalista.

A renovação ocorreu visto que, para a manutenção da direção política-ideológica,

foi necessário que muitas demandas populares fossem assimiladas e colocadas em

prática pelas velhas camadas dominantes. Um exemplo citado pelo autor é a dita-

dura de Vargas. Segundo Carlos Nelson, durante o Estado Novo promoveu-se

uma acelerada industrialização, assim como foram promulgadas leis trabalhistas.

Outras questões importantes são abordadas pelo autor, como por exem-

plo, o fato do Estado brasileiro ter substituído as classes sociais em sua formação

protagonista dos processos de transformação e o de assumir a tarefa de “dirigir”

politicamente as próprias classes economicamente dominantes; assim como a

importância da legitimação carismática que teve início no curso da ditadura de

Vargas e nas formas populistas de governo, que alcançaram relativo sucesso no

processo de legitimação na direção política.

Embora o desenvolvimento do Estado brasileiro demonstre características

de desequilíbrio entre a sociedade civil e a sociedade política, o autor afirma que,

“pelas vias trasnversas da revolução passiva o Brasil tornou-se uma sociedade ‘oci-

dental’, madura para transformações substanciais” (p. 218).

Nesse sentido , baseado na teoria de Estado Ampliado e na guerra de posições,

o autor traça como importante objetivo das forças populares a conquista da hegemonia.

Segundo Carlos Nelson, “o pensamento de Gramsci é capaz de fornecer

sugestões não somente para a interpretação do nosso passado, mediante os con-
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ceitos de ‘revolução passiva’ e de ‘transformismo’, mas também para a análise de

nosso presente, através da noção de ‘Estado ampliado’; e pode também contribuir

para a elaboração de uma estratégia de luta pela democracia e pelo socialismo,

concebida como ‘guerra de posição’” (p.219).

Percebemos, assim como Gramsci e Carlos Nelson, a necessidade, no Brasil,

da conquista de unidade na classe trabalhadora, visto que, assim como afirma

Perry Anderson (1986), nosso objetivo não é fazer vítimas, mas de reunir todas as

massas exploradas para a criação do uma nova estrutura social: do socialismo.

Porém, não podemos negar que o aparelho armado é  um elemento per-

manente inimigo de toda revolução. Portanto, concordamos com a afirmação de

Perry Anderson: “Trotsky entendeu isso com precisão: Os trabalhadores devem

antecipadamente tomar todas as medidas para colocar os soldados do lado do

povo por meio de uma agitação prévia2; mas, ao mesmo tempo, eles devem prever

que ao governo vai ser sempre deixado um número suficiente de soldados seguros

ou semi-seguros para tentar reprimir a insurreição, de sorte que a questão se

resolverá, em última instância, por um conflito armado”. (Idem: 73)3

2 Aqui acrescentaríamos a formação moral e intelectual proposta por Gramsci (observação
n o s s a ) .

3Perry Anderson, “As antinomias de Gramsci”, in Crítica Marxista, 1, 1986, p. 73.

Valquíria Padilha,
Tempo livre e capitalismo: um par
imperfeito, Campinas, Alínea, 2000

Márcia Fantinatti
Jornalista e doutoranda em Ciências Sociais pelo Instituto de

Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp

Numa época de grandes apreensões em torno do crescimento do percentual

de desempregados, entre amplas parcelas dos assalariados em diversos países, são

muitas as questões pertinentes colocadas pelo texto de Valquíria Padilha, em Tem-

po livre e capitalismo: um par imperfeito.
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Entre os objetivos que norteiam o trabalho, encontra-se anunciada a hipó-

tese central: “parece improvável que o homem possa transformar o seu tempo livre

em momentos que propiciem uma autêntica individualidade, na medida em que

ele está inserido na sociedade capitalista, cuja lógica de valorização do capital privi-

legia o produtivismo e o consumismo desenfreados, em detrimento das efetivas

necessidades humanas e sociais” (p. 17).

De início, é reiterada a necessidade de ter-se bem presente qual a racionalidade

que rege o sistema capitalista como pressuposto para considerações a respeito das

autênticas possibilidades e limites para que os trabalhadores vivenciem o tempo livre.

Posicionando-se junto aos que afirmam que o trabalho permanece central

na sociedade atual, a autora pontua que existiria uma redução, porém, não uma

eliminação do significado do trabalho coletivo na produção de valores de troca. As

classes trabalhadoras estão se transformando, não se extinguindo. Essa ampla

heterogeneidade que ora as caracteriza - e que, diga-se, não se configura como

uma novidade: os setores assalariados jamais formaram um conjunto homogêneo

- não autorizaria afirmar que o trabalho acabou1.

Em seguida, põe-se a problematizar qual seria, afinal, a relação entre traba-

lho e tempo livre, contrapondo-se aos que emplacam teses que, de modo ora mais

difuso, ora mais claro, contém a idéia de que a própria sociedade de consumo

realizaria a liberdade. Ou dito diferentemente, o “reino da necessidade” seria supe-

rado dentro dos limites do próprio capitalismo.

Assim, enfrenta polêmicas desencadeadas por autores como A. Gorz, J.

Habermas, K. Offe, entre outros, o que faz apresentando reflexões que guardam afinida-

des expressas com o pensamento de I. Mészáros e R. Antunes; soma-se, dessa maneira,

aos que consideram que a construção de uma nova sociedade, com um tempo livre com

mais sentido, somente seria possível a partir de uma clara ruptura com o capitalismo.

Principalmente como resultado do desenvolvimento tecnológico, da automação, o

tempo de trabalho tenderia a ser reduzido, fazendo com que o tempo livre se ampliasse. Na

ânsia de apresentar um dimensionamento para as novas situações – ou, antes, expectativas,

que se apresentam a partir daí, abundam teses mal fundamentadas e/ou superficiais.

Entre os equívocos mais frequentes, a associação entre tempo livre a de-

semprego ou a lazer. São utilizados termos como tempo livre, tempo liberado,

tempo disponível, lazer e ócio como se possuíssem o mesmo significado.

1 Muito diferente do alardeado pelas visões predominantes, a aceleração do desenvolvimento
científico e tecnológico não tem trazido como conseqüência a elevação geral das condições
de realização do trabalho. A esse propósito, não é demais lembrar que o trabalho infantil, em
países como a Índia - para não mencionar regiões do próprio Brasil -, continua representando um
alto percentual dentre a população economicamente ativa. E que formas diversas de trabalho
penoso e/ou precário se multiplicam, mesmo nos ditos países de capitalismo avançado, com
especial atenção ao trabalho relegado aos imigrantes ilegais nos Estados Unidos.
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Simples, porém ausente das concepções expressas pelo pensamento soci-

ológico dominante, a idéia de que o desemprego corresponderia a um tempo

desocupado - e que isso não corresponde a uma opção do trabalhador - portanto,

a ele se referir como “tempo livre”, presta-se a intermináveis confusões conceituais.

Para desfazer imprecisões, a autora busca apresentar as diferentes concep-

ções de tempo livre apresentadas por um amplo conjunto de autores.

Ao fazer essa diferenciação, além de possibilitar uma crítica contundente aos

autores que tratam indistintamente tempo liberado pela diminuição da jornada de

trabalho e tempo livre em função do desemprego, mostra que, como decorrência

dessa diferença, a problemática do tempo livre não se coloca da mesma maneira para

os trabalhadores, ou seja, para os que estão empregados e os desempregados.

Ainda que se evidencie uma tendência de aumento do tempo livre em

função das transformações tecnológicas, isso não eqüivale a admitir que essa ten-

dência se desenvolva de um modo homogêneo, indiferente às classes sociais. Pelo

contrário, o presente livro nos dá a dimensão de que é necessário levar em conta a

heterogeneidade do nível de participação dos indivíduos em atividades de lazer,

antes mesmo de usar indiferentemente a expressão “lazer”.

A autora adverte para que inúmeras concepções de lazer e de tempo livre

seriam, no limite, conservadoras, uma vez que assentar-se-iam sobre uma socieda-

de tida supostamente como homogênea, equilibrada e sem contradições. E, julgo

oportuno acrescentar: alguns autores constróem suas concepções sobre fim do

trabalho também sob o efeito desse equívoco, o que eqüivale, sobretudo, a

desconsiderar solenemente as diferenças de classes.

Destaca também que a concepção de certos autores que professam a possibi-

lidade de lazer com liberdade sob o capitalismo, nada faz além de propagar crenças

românticas quanto ao tempo livre. Aspectos essenciais da sociedade de consumo

desaparecem, são subestimados nesse tipo de análise.  É ignorado o fato de que

consumo também pode se transformar em forma de lazer – é expressivo, nesse

sentido, o exemplo dos shoppings centers – e também que o próprio lazer se transfor-

ma em mercadoria de consumo. São estas algumas das reflexões que a autora nos

convida a realizar, concluindo que, como o capitalismo abrange de modo total a vida do

homem, nem mesmo o “tempo livre” escapa à subordinação à lógica do capital.

Ao realizar um breve percurso histórico pelas formas de incentivo à prática

de lazer, a autora mostra como se dão as estratégias patronais de domesticação

dos trabalhadores, através da organização do tempo de lazer.

Fazendo ver que, desde as fórmulas adotadas por regimes fascistas e nazistas à

criação de clubes ligados diretamente às empresas, exprime-se uma noção comum: a

do lazer como remédio para os conflitos entre capital e trabalho. Visa-se o adestramen-

to do trabalhador, ao longo do tempo reservado ao seu descanso e recreação.

“A empresa que oferece serviços de lazer aos seus trabalhadores acaba por

aprofundar o seu alcance em outras esferas da vida dos indivíduos, como se hou-
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vesse uma certa “invasão institucional” no cotidiano operário. O funcionário, mui-

tas vezes, se vê sem escolha e se entrega à programação que lhe é oferecida pela

empresa para ocupar seu tempo liberado e para não deixar de participar integral-

mente das ‘ofertas’ de sua empresa” (p. 65).

O lazer apareceria, então, como favor, ou como presente que as “boas

empresas” ofertariam aos trabalhadores.

A argumentação cortante vem ferir os tão em moda programas de apoio

aos esportes nas indústrias e firmas, ou ainda as aulas de “aeróbica” em meio ao

expediente, adotados com alarde por algumas empresas.

Por fim, pelo exposto, pensamos ter destacado que o principal mérito de

Tempo livre e capitalismo: um par imperfeito consiste em apresentar - para um

conjunto de questões que não é novo e nem simples - reflexões interessantes,

originais, que valem a pena ser lidas.

Mas gostaríamos também de registrar algumas outras observações, sobre

aspectos que julgamos que podem ser mais aproveitados para ampliar o escopo da

presente análise teórica.

Terminamos a leitura com certa ansiedade por um maior desenvolvimento

de algumas expressões e idéias - muito enfatizadas ao longo dos capítulos, porém,

apenas brevemente desenvolvidas.

De modo resumido, suscitam as seguintes indagações: O que permite

afirmar que a perda do trabalho acarretaria a perda do “sentido fundamental da

vida”? Quais seriam as “efetivas necessidades humanas e sociais”? A que a autora

quer se referir quando menciona a necessidade de busca de uma “autêntica indivi-

dualidade”? Lembramos que tais expressões podem ter significados diferentes e

até contraditórios, dependendo do ponto de vista considerado.

Também gostaríamos de ver indicações, traduzidas em termos mais especí-

ficos, sobre quais as possibilidades de realização do tempo livre mais “pleno de

significados” do homem “para além do capitalismo” – uma vez que, ao longo de

todo o texto, procura deixar claro que isso não se daria sob o capitalismo.

Ao fazermos tais considerações, longe de apontar possíveis lacunas no texto, o

que queremos é provocar o aprofundamento das reflexões sobre o tema proposto.

Sabemos que é preciso mobilizar um amplo rol de estudos – que não se

esgotam na análise sociológica – para poder contribuir mais efetivamente para elabora-

ções teóricas dessa monta, ou seja, sobre as formas de realização/libertação humana.

Assim, no mesmo instante em que formulamos estas indagações, admiti-

mos que as respostas a elas não são fáceis, tampouco definitivas: mas que exata-

mente por essa razão devem apresentar-se como um desafio permanente para os

pesquisadores originais, rigorosos e críticos.


