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Coloquemos inicialmente alguns conceitos chaves na análise de Marx
(peço desculpas aos “afeitos ao ofício” e aqueles leitores que profissional-
mente desejem se mostrar “sofisticados”, na medida em que necessariamen-
te toda a exposição se ressente de seu caráter sintético e, por conseguinte,
de qualquer modo, aproximativo; o importante deste artigo é procurar fazer
entender de maneira simples a atualidade, a coerência lógica da análise de
Marx e sua forte capacidade de ser, ainda hoje, pensamento-guia para a
superação do capitalismo).

A “economia política clássica”, começando por Smith e Ricardo, se de um
lado colocava de maneira revolucionária o trabalho como base do progresso
humano, por outro identificava o sistema capitalista, fundado na propriedade
privada dos meios de produção e no trabalho assalariado, como o único sistema
econômico racional e, portanto, natural. Sobre tais pressupostos teóricos e ideo-
lógicos se insere o estudo e o desenvolvimento do pensamento de Marx.

A primeira e fundamental mistificação da “economia política” é, de acordo
com Marx, fazer passar um certo tipo de economia, uma particular forma
social de reprodução humana, por “a economia” e “a sociedade”. A econo-
mia política não vê o capitalismo como uma realização histórica, que como
tal teria um principio e, seguramente, um fim.

Par iluminar essa contradição, Marx em seus Manuscritos econômico filo-
sóficos usa os resultados das cruéis análises às quais a própria economia po-
lítica submete a sociedade industrial moderna.2 Os teóricos da “economia

1 Publicado com a permissão do autor.Tradução de Alvaro Bianchi.

2 Karl Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, a cura di Norberto Bobbio. Torino: Einaudi, 1968.
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política” afirmam que o valor de uma mercadoria está dado pelo trabalho
socialmente necessário para produzi-la, mas, do mesmo modo, demonstram
que o salário do trabalhador corresponde a uma pequeníssima parte do pro-
duto do trabalho. Ao mesmo tempo, o salário é o preço da venda de si pró-
prio que o trabalhador está obrigado a fazer, aceitando assim, sob a máscara
de um livre contrato, uma escravidão igual nos conteúdos, senão na forma,
àquela antiga da sociedade escravista.

Marx prova em bases rigorosamente científicas, partindo da conseqüên-
cia de sua análise da teoria do valor, que o valor da força-trabalho, diferen-
temente de todas as outras mercadorias, está composto de dois elementos
incorporando em si a mais-valia. Depois de ter desenvolvido, portanto, a
teoria da mais-valia, Marx revela, pela primeira vez na história da ciência
econômica, o mecanismo da exploração capitalista de maneira rigorosamente
científica, partindo da análise do capital como trabalho apropriado, não
pago à classe trabalhadora.

Mas Max foi um pouco mais além, mostrando que a apropriação por parte
dos capitalistas do trabalho não pago aos operários ocorria de acordo com as
leis internas do capitalismo. Isso é ainda mais verdadeiro hoje, no momento
em que subsistem elementos típicos dos processos fordistas; ou melhor, o
assim chamado modelo pós-fordista, típico da área central dos países de
capitalismo avançado, convive com um modelo ainda tipicamente fordista
na periferia e, certamente, como modelos escravistas nos países da extrema
periferia (por extrema periferia entenda-se, também, algumas áreas marginas
do centro). Isso porque hoje convivem as diversas caras de um mesmo modo
de produção capitalista baseado sempre na extorsão da mais-valia e do
sobretrabalho de uma classe trabalhadora submetida à exploração capitalis-
ta, subordinada ao mando capitalista. Nesse sentido, se deve falar ainda
hoje de proletariado, de classe e de movimento operário.

O conceito clássico de trabalho foi colocado em crise pela economia do
capital-informação, que representa a base do capitalismo pós-fordista. Com
efeito, a criação de valor não está mais fundada exclusivamente na explora-
ção do trabalho da fábrica fordista, mas ele é proveniente de cada atividade
na fábrica social generalizada, através de vários modos de apropriação de
mais-valia, de sobretrabalho. A economia da informação controla e desen-
volve a potência da acumulação flexível, submetendo a subjetividade social



REVISTA OUTUBRO, N. 8, 2003

PARADOXOS DO PRESENTE E LIÇÕES DE MARX — 49

à potência da tecnologia da informação e da comunicação, que agora domi-
nam além do tempo de trabalho direto, o tempo do viver social em sua inte-
gridade. Com mais razão, então, a atual fase da competição global reforça a
contradição capital-trabalho com todo seu potencial de transformação.

Se tudo isso é verdadeiro, então a sociedade capitalista não é absoluta-
mente um mundo de relações harmônicas, mas é, na realidade, o lugar de
uma guerra geral, econômica, social, comercial e financeira, levada a cabo,
e hoje isso é mais evidente, no âmbito de uma desenfreada competição glo-
bal entre os pólos imperialistas.

Mesmo quando os teóricos da economia política clássica reconheciam
algumas vezes esses conflitos, ainda assim, segundo Marx, não compreendi-
am que o elemento conflitivo é a própria substância do sistema capitalista.
Todos os grandes contrastes que contrapõem os grupos sociais componentes
da sociedade civil encontram sua motivação central, real, no conflito fun-
damental entre capital e trabalho assalariado.

Com feito, também na fase atual o modelo de acumulação flexível neces-
sita da reestruturação e do relançamento capitalista centralizado ainda na
exploração do trabalho assalariado, com formas diversificadas em nível in-
ternacional que explicam a competição global como conflito aberto entre
pólos geoeconômicos. É na própria articulação de tais dinâmicas econômi-
co-sociais, na possibilidade de superar a sociedade da exploração, que se
fazem dominantes as contradições de classe. Isso começa a partir de algu-
mas características que tem assumido a modalidade da dinâmica do desen-
volvimento, vinculado no âmbito de uma relação capital-trabalho que re-
sulta no controle social interno em cada país capitalista e em enfrentamentos
externos pela determinação do domínio por meio do alargamento das áreas
de influência geoeconômica dos três grandes blocos – Estados Unidos, União
Européia e Japão-componente asiática.

Está em ato, portando, um intenso processo de territorialização internacio-
nal da economia, explicável não apenas pelos fenômenos de reestruturação e
reconversão que interessam à indústria como também pela mudança do pró-
prio modo de se apresentar o modelo de desenvolvimento capitalista. Afirma-
se uma lógica econômico-produtiva diversa com relação aos processos produ-
tivos diferentes. A lógica de uma nova acumulação generalizada, cada vez
mais diversificada nos modelos de produção e na organização do trabalho,
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mas que convive com os modelos de tipo industrial, com a centralidade do
trabalho dependente, assalariado, com lógicas mais desenfreadas de explora-
ção e com extorsões cada vez mais sólidas de mais-valia absoluta e relativa.

Essa é, e somente essa, segundo a dialética hegeliana, a própria “contra-
dição” que impulsiona o movimento em direção a sua superação.

   A análise de Marx da centralidade do conflito capital-trabalho

Pareceria que até este ponto está tudo claro, com uma ampla convergên-
cia e homogeneidade de opiniões entre os marxistas. Definitivamente, esta-
ríamos convencidos de que se trata de elementos já adquiridos por qual-
quer um que tenha enfrentando o estudo desses argumentos. Pois não é isso
o que acontece! Grande é a confusão sob o céu da análise do pós-fordismo...
e a situação certamente não é excelente se pensarmos, por exemplo, que
mesmo entre os marxistas proliferam sempre mais dúvidas sobre a necessida-
de, e não somente sobre a possibilidade, de ler como madura a condição na
qual o capital encontra forte dificuldade para mediar o desenvolvimento e
consegui-lo. Dúvidas, portanto, sobre a conclusão de que o ponto
irrenunciável do movimento dos trabalhadores é mover-se na linha da pos-
sibilidade de transformar as relações de propriedade, a partir da transforma-
ção das relações sociais para construir outras relações sociais que tenham
como referência a eliminação do capitalismo.

Desde que foi publicado o Livro III de O capital, se evidenciaram uma
série de contradições, de críticas, que têm partido diretamente do problema
da definição do valor e de como se mede, colocando em discussão a valida-
de científica da análise de Marx sobre a exploração até chegar à assim cha-
mada crítica da “circularidade”.3 Com efeito, tais argumentos são também
aqueles que escutei na jornada internacional de estudo do Laboratorio per
la Critica Sociale, de 21 de maio de 2002, na Universidade de Roma “La
Sapienza”, por ocasião da apresentação do livro Un Vecchio falso problema.
La trasformazione dei valori in prezzi nel Capitale di Marx.4

3 Karl Marx. Capital. Nova York: International Publishers, 1967, v. III.

4 Luciano Vasapollo (org.). Un vecchio falso problema. La trasformazione dei valori in prezzi nel Capitale di
Marx. Roma: Mediaprint, 2002.
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É exatamente na teoria do valor, sobre o suposto problema da transforma-
ção do valor em preços; na análise da forma atual do trabalho assalariado e
de sua consistência quantitativa e qualitativa; e na aproximação científica
à teoria da exploração, que se joga a partida teórica sobre a possibilidade da
transformação político-econômico-social e de superação do capitalismo.

   Pós-fordismo e modelos de flexibilização do trabalho e do
viver social

Para compreender a atual fase da competição global, é determinante,
como sempre, conectá-la com a análise da organização do ciclo produtivo,
das características do tecido produtivo e social, do papel do Estado, das
relações entre as áreas internacionais e suas estruturas econômicas, e dos
interesses totais de dominação e expansão que determinam o conflito
interimperialista. Todas essas problemáticas fortemente conexas, com fre-
qüência dependentes, da passagem epocal da era fordista àquela assim de-
nominada pós-fordista.

A teoria econômica de Marx, como de resto a doutrina marxista em seu
conjunto, está caracterizada por uma clara natureza social, por uma ten-
dência à ação e à prática, por uma estreita ligação entre teoria e prática.
Conhecer o mundo significou sempre para os marxistas transformá-lo. As
leis econômicas objetivas da sociedade capitalista se manifestam no curso
da luta de classes pela expulsão do capitalismo.

Coube a Engels e a Marx encontrar uma teoria econômica e política que
rompesse com os velhos esquemas, uma teoria capaz de ser dialética e adap-
tar-se a cada momento à realidade de classe. Isso nos reporta à atualidade
de Marx na análise do presente conflito capital-trabalho a partir da compo-
sição atual de classes. Detenhamo-nos sobre algumas passagens de forte
atualidade.

Percorrendo de maneira muito esquemática as últimas fases político-eco-
nômicas, resulta que já a partir do início dos anos 1970 começa a diminuir
aquele conúbio entre o sistema produtivo fordista e os modelos keynesianos
através dos quais o Estado realizava um contexto total de mediação, regulação,
cooptação e compressão do conflito social. O intenso processo de industriali-
zação fordista se move, assim, em direção a novos mercados, especialmente do
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Sudeste asiático e da Europa Centro-Oriental, aumentando a competição
internacional e colocando em questão a liderança norte-americana.

Nos últimos 25 anos, o modelo consolidado de democracia capitalista,
criado nos Estados Unidos com o fordismo, dissolveu-se, em todas as suas
diferentes maneiras de apresentar-se, cancelando aqueles conceitos de so-
ciedade civil e de civilização que haviam inaugurado o ingresso na
modernidade capitalista, causando o desmoronamento de toda a estrutura
produtiva pré-existente e destruindo as próprias formas de convivência civil
determinadas do modelo de regulação e mediação social de forma
keynesiana. Formas de convivência civil, social e principalmente econômi-
cas que eram de qualquer modo internas à lógica constitutiva do modo de
produção capitalista, com relações de classe que condicionavam a existên-
cia dos trabalhadores da mesma maneira nas décadas precedentes ou na
fase atual – chamada, equivocadamente ou não, de pós-fordista.

A derrocada do modelo fordista levou ao nascimento dos novos modelos
de acumulação flexível. O princípio que guia esse modelo está baseado no
ato de que sendo a demanda quem fixa a produção em relação a modelos de
conflitualidade global e desenfreada concorrência, ainda que fre-
qüentemente imperfeita, a competição se baseia cada vez mais na qualida-
de do produto, na qualidade do trabalho e em um modelo cada vez mais
caracterizado por recursos imateriais de capital intangível. Uma estruturação
do capital que se acopla ao trabalho manual sub-remunerado, deslocalizado
e sempre mais freqüentemente não regulamentado, com serviços externos e
poucas garantias que lhe permitem o uso, e não mais nas conexões entre
quantidade produzida e preço (elementos típicos do fordismo).

A crise do sistema, devido ao processo de transformação do trabalho na
sociedade pós-fordista, pode também ser esclarecida nesse contexto de de-
senvolvimento do trabalho com um preponderante conteúdo imaterial. Na
realidade, esse tipo de trabalho se caracteriza extensivamente através da for-
ma de cooptação social que ocorre fora da fábrica e do trabalho produtivo, e
intensivamente através da comunicação e da informação, recursos do capital,
da abstração ou intangibilidade. O trabalho imaterial é entendido como um
trabalho que produz o “conteúdo informativo e cultural da mercadoria”, que
modifica o trabalho operário na indústria e no terciário, onde as tarefas são
subordinadas à capacidade de tratamento da informação, da comunicação
horizontal e vertical. Mas sempre se trata de trabalho assalariado!
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Está sendo definindo um novo ciclo produtivo ligado à produção ima-
terial, que mostra como a empresa e a economia pós-industrial e pós-fordista
são fundados sobre o tratamento do capital informação. Isso provoca uma
profunda modificação da empresa agora já estruturada na estratégia co-
mercial e na relação com o consumidor, que leva a considerar o produto
primeiro sob o aspecto da venda e depois sob aquele da produção. Tal es-
tratégia se baseia na produção e no consumo do capital informação, utili-
zando a comunicação desviante e o marketing social para recolher e fazer
circular informação para um vasto condicionamento social.

Não se trata, portanto, de um simples processo de desindustralização, de
uma das tantas crises do capitalismo e sim de sua transformação radical:
atingindo toda a sociedade, criando novas necessidades. Trata-se de uma
concepção da qualidade do desenvolvimento e da vida que induz a compor-
tamentos sócio-econômicos da coletividade, impostos pela flexibilidade da
empresa difundida no tecido social, diferentes em relação àqueles da socie-
dade industrial baseada sobre a centralidade da fábrica e com uma inter-
venção do Estado na economia que, longe de determinar outras formas de
relações com respeito ao capitalismo, defendeu-o substancialmente, facili-
tando-lhe a saída da crise.

Particularmente, nos resultados de diversas análises que realizamos em
Proteo, revista editada pelo Centro Studi Trasformazione Economico-Sociale
(Cestes), junto às Rappresentanze Sindacali di Base (RdB) surge um terciário
que cada vez mais se inter-relaciona e se integra com as outras atividades
produtivas, especialmente com as industriais. Determina-se, assim, um novo
modelo local de desenvolvimento que temos definido em outros escritos como
tecidos em multiníveis de irradiação terciária, que se associa ao modelo de
flexibilização do viver social imposto por uma empresa difundida socialmente
no sistema territorial. Ou seja, se trata de um terciário que se une a manifes-
tações do ciclo produtivo e a um modelo de flexibilidade geral que tem assu-
mido um papel cada vez mais prejudicial ao modelo de desenvolvimento eco-
nômico. Papel que não é explicável somente pelos simples processos de desin-
dustralização ou de reestruturação e reconversão industrial, como também
pelas exigências de reestruturação e diversificação do modelo capitalista.

Dessa análise emerge que nos encontramos em uma fase de transição
ainda em vias de definição, mas que apresenta, de qualquer modo, conotações
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bem claras. Há um aumento da produção dos serviços com relação àquela
dos bens materiais, mas isso ocorre, principalmente, com processos de
externalização dos serviços e de fases do processo produtivo a baixo valor
agregado baseados em uma superexploração do trabalho. Um trabalho
freqüentemente obtido através de processos de localização internacionais à
procura de formas de trabalho com poucos direitos e a baixíssimos salários.
A isso se soma uma consistente presença dos trabalhos intelectuais e técni-
co-profissionais na maioria das vezes precarizados, como os manuais e
repetitivos.

Mas tudo isso ainda se refere a processos de valorização do capital sobre
sua relação de classe, por conseguinte, contraposta ao trabalho vivo, repro-
duzindo trabalho assalariado a fim de multiplicar-se.

Não se trata, portanto, de ignorar as mudanças que tem ocorrido nos pro-
cessos produtivos e na configuração da subjetividade do trabalho, do não
trabalho e do trabalho negado, mas de responder que a crise de superprodu-
ção do capitalismo, de acumulação e de expansividade tem como última pos-
sibilidade de saída a potencialidade crítica do trabalho assalariado e de um
forte movimento sindical que se mova nos e pelos processos de recomposição
de classe. Isto é, de todo o segmento social que, de diversas maneiras, esta
submetido à condição de exploração capitalista no processo de trabalho e em
toda a vida social. Nesse sentido um papel de destaque e de ruptura está
desenvolvendo, já há vários anos, o sindicalismo de base, particularmente a
representação sindical de base, que faz da independência, da autonomia e da
relação de classe o ponto de apoio da iniciativa político-sindical.

   Do Estado social da mediação e cooptação do conflito ao
Profit State da cultura empresarial

Esta ocorrendo, portanto, um intenso processo de territorialização da
economia, explicável somente pelos fenômenos de reestruturação e
reconversão que interessam à industria, e que estão mudando o próprio
modo de se apresentar o modelo de desenvolvimento capitalista. Afirma-se
uma lógica econômico-produtiva diferente, cada vez mais diversificada se
comparada aos processos produtivos precedentes, particularmente os de tipo
industrial. Uma transformação da sociedade que cria novas necessidades,
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novas atividades, a maior parte das quais de caráter terciário e precário,
que geram e forçam ao mesmo tempo, novos mecanismos de crescimento, de
organização da sociedade e de acumulação do capital. Isso ocorre também
através da forma especificamente produtiva que assumem os recursos do
capital intangível engastados na informação e na comunicação, com a
desregularização e o ataque frontal aos direitos do trabalho, com a separa-
ção no território e com a precarização de todo o ciclo da vida social da
classe trabalhadora, de toda a força de trabalho.

Ocorre também um questionamento do papel do Estado intervencionista,
empregador e regulador do conflito social por meio de políticas keynesianas.
Um papel do Estado na economia e do Estado social que, na era fordista,
teve a tarefa de redistribuir os rendimentos graças à força do movimento
operário que impôs uma maior cota de repartição para o fator trabalho, isto
é, uma quantidade mais elevada de salário social total (por conseguinte,
mais salário direto, indireto e deferido). Tudo sempre no interior do capita-
lismo e das próprias relações de produção capitalistas, configurando, assim,
o desenvolvimento de relações sociais mediadas pelo Estado e centralizadas
no uso do compromisso fordista-keynesiano, compreendida a determinante
do Estado-social e utilizadas também como elementos de controle de todas
as formas de antagonismo, de compressão e de cooptação do conflito social
com o objetivo de evitar (e o capital nisso foi verdadeiramente vitorioso) a
afirmação de relações que pudessem prefigurar novas formações sociais.

Melhor, a intervenção do Estado na economia nunca pôde prefigurar
outras relações que amparassem o capitalismo e muito menos formas de re-
lações que se colocassem fora e para além do próprio capitalismo, já que o
Estado social não é senão uma outra cara, um modo de apresentar as rela-
ções e as formas de ser do capitalismo em um momento no qual as relações
de forças entre capital e trabalho eram mais favoráveis ao movimento dos
trabalhadores, comparando com as atuais.

Isso é ainda mais verdadeiro hoje, em uma fase na qual a intervenção do
Estado na economia e o próprio Estado social, não são compatíveis com os
paradigmas do desenvolvimento neoliberal.

O empresário tem como objetivo principal a maximização dos lucros. Na
produção fordista esses eram realizados, principalmente através de um cres-
cimento do Estado social, que também consentisse aos estratos menos favo-
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recidos o consumo e a compra (por conseguinte, o salário representava um
custo, mas também uma renda). Portanto, no âmbito de uma manutenção
da demanda e do consumo centralizado na venda dos produtos do trabalho
como mercadorias e no momento em que isso significou desfrutar os serviços
sociais aparentemente gratuitos (escola, saúde, etc.), o usufruto por direito
dessa situação só ocorreu na medida da reapropriação do salário indireto,
por conseguinte de parte do valor usurpado, em uma fase na qual as rela-
ções de força permitiram uma distribuição mais favorável ao trabalho. Na
nova situação, em uma fase mais favorável ao capital, diminui a margem de
negociação e de impacto do movimento operário e o salário se transformou
em um custo que pode ser ainda mais reduzido.

“Por essa razão, o Estado social, seja como redistribuidor de rendas fis-
cais, seja como criador de rendas, representa para o capitalista pós-fordista
um fator de distúrbio a ser eliminado. Por um lado é visto como a causa do
custo excessivo do trabalho (carga social e fiscal) e, por outra, como causa
do custo excessivo do dinheiro (aumento das taxas de juros para atrair a
poupança para a dívida pública) (...) O sistema de produção just-in-time
vive da atomização do mercado. Os gostos e a disposição para a compra por
parte de cada consumidor são decisivos, são conhecidos, explorados e ape-
nas se manifestam são satisfeitos rapidamente”.5

Provocam-se, assim, incrementos notáveis de desemprego aberto e ocul-
to, precarização do trabalho, negação das garantias sociais e das regras ele-
mentares do direito de trabalho em um território que se torna fábrica en-
quanto lugar de experimentação e afirmação da compatibilidade do empre-
endimento.

É nesse contexto de transformação global e de reestruturação capitalista
total que o Estado social se transforma em Estado-Empresa, em Profit State,
assumindo como central a lógica do mercado, a salvaguarda e o incremento
dos lucros, e transformando os direitos sociais em dádiva de beneficência,
por meio de uma propaganda que apresenta o lucro, a flexibilidade e a pro-
dutividade como novas formas de “divindade social”, como filosofia
inspiradora do único modelo de desenvolvimento possível. Isso está centra-

5 Christian Marazzi. Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell’economia e i suoi effetti nella politica.
Torino: Bollati Boringhieri, 1999, p. 106-107.
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lizado na precarização das relações trabalhistas; na negação das garantias;
na grande mobilidade e flexibilidade do trabalho; na imposição, por meio da
política econômica e cultural do Profit State, da adaptação ativa dos novos
sujeitos sociais do trabalho e do não-trabalho, o trabalho negado, aos hori-
zontes organizativos e econômico-culturais impostos pela atual fase do de-
senvolvimento capitalista.

   Pós-fordismo, centralidade do trabalho assalariado, recompo-
sição da classe e novo movimento operário

Por meio de um procedimento objetivo e científico é possível no âmbito
de um mesmo estudo a análise econômica internacional e nacional para
verificar a modalidade de inserção do sistema econômico espacialmente
concentrado, especializado em um certo setor ou em certa modalidade pro-
dutiva, relacionando-a a uma população social e territorialmente caracteri-
zada de maneira coerente.

A ameaça sempre iminente do desemprego e seu crescimento, particu-
larmente o convívio atual do desemprego conjuntural com o estrutural, a
financeirização da economia, o paradigma da acumulação flexível da assim
chamada era pós-fordista, devido à automatização da produção e à intensi-
ficação do trabalho, exercem uma influência substancial na deterioração
generalizada de toda a situação mundial da classe trabalhadora. A “incer-
teza da existência”, da qual falou Engels, continua a se acentuar. Esses fatos
objetivos são uma confirmação convincente da validade da teoria marxista
do empobrecimento absoluto e relativo. O próprio desenvolvimento do capi-
talismo contemporâneo reitera inteiramente outra tese de Marx, aquela da
intensificação do processo de proletarização no seio da sociedade capitalis-
ta, do incremento – ainda que de formas diversas e articuladas – do traba-
lho subordinado, do trabalho assalariado, ou seja, do segmento social sub-
metido à exploração capitalista e, nesse sentido, proletariado e movimento
operário que se faz classe e, por conseguinte, subjetividade político-social
no momento em que assume consciência do próprio papel de antagonista e
de sujeito da transformação.

A atual questão econômico-social do trabalho não está, portanto,
conectada apenas ao desemprego de caráter cada vez mais estrutural, como
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também diz respeito a uma série de problemas de caráter quantitativo e
qualitativo e, por conseguinte, às novas figuras do trabalho, do trabalho
negado e do não-trabalho, figuras que, de qualquer modo, são próprias ao
modo de produção capitalista. Agora, a questão do trabalho existe também
para quem possui um, na medida em que se trabalha mais e em condições
mais precárias (não tuteladas, com níveis de mobilidade e intermitência em
elevação e com salário social absoluto) e também relativo no que diz respei-
to ao particular trabalhador – cada vez menor.

Hoje, a maioria esmagadora da população dos países capitalistas é com-
posta de trabalhadores assalariados. O trabalho assalariado constitui a base
do capitalismo em uma escala mais ampla da que existia no tempo de Marx,
no interior dos processos e das dinâmicas de funcionamento do modo de
produção capitalista.

As mudanças mais recentes na estrutura da própria classe operária indi-
cam a extrema importância da categoria de “operário coletivo”, introduzida
e analisada em O Capital. Tal categoria compreende os operários do trabalho
manual e intelectual, que participam diretamente na fabricação de um pro-
duto e são, com relação ao capital, trabalhadores assalariados, subordinados,
o segmento social submetido aos ditames de comando do modo de produção
capitalista centralizado na exploração e, por conseguinte, na valorização do
capital a partir de sua relação antagonista com o trabalho vivo.

As tendências atuais, com o aumento do número dos trabalhadores assa-
lariados à margem da produção material propriamente dita (o aumento do
número de empregados, dos flexibilizados, dos precarizados, dos temporários
e dos de gêneros atípicos, o incremento das taxas de trabalho intelectual ou
do falso trabalhador autônomo na composição do “operário coletivo”) estão
longe de testemunhar a “desproletarização” da classe operária ou da classe
trabalhadora em geral.

Nos países de capitalismo avançado também permanece vivo e cada
vez mais amplo o trabalho assalariado, com formas sempre mais sofistica-
das e sempre mais incisivas de exploração, não obstante a passagem da era
fordista para a assim chamada era pós-fordista, do operário massa ao “ope-
rário social”, da centralidade da fábrica à fábrica social generalizada, dos
“macacões azuis” aos colarinhos brancos, do trabalho manual ao trabalho
do conhecimento e da inteligência.
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É assim que se chega a uma fase na qual velozmente estão aparecendo
novas subjetividades no cenário econômico-social, nova pobreza e, por con-
seguinte, novas figuras a serem reaglutinadas em um processo de recompo-
sição e organização do conflito capital-trabalho, começando com uma ofen-
siva por parte de todos os trabalhadores em uma nova temporada da luta de
massas de um novo sujeito que não é outro que o atual modo de ser e apre-
sentar-se do movimento operário.

Trata-se de forçar o horizonte a partir da superação das fronteiras sociais
entre classe operária propriamente dita, os intelectuais, novas figuras do
trabalho, do trabalho negado e do não-trabalho, e unir esses grupos sociais
em sua luta pela emancipação social. Reencontrar na prática o conflito ca-
pital-trabalho, superando na luta os esquemas do fim do trabalho, já decre-
tado por alguns estudiosos até mesmo de origem marxista.

Mas fim do trabalho que nada! Está cada vez mais viva a análise cientí-
fica de Marx sobre o trabalho assalariado, sobre a “proletarização” e empo-
brecimento absoluto e relativo de estratos mais amplos da sociedade com o
capitalismo avançado. Para não falar dos níveis de escravidão, de feudalis-
mo e de miséria absoluta no terceiro mundo.

Novos sujeitos de classe capazes atrair contradições econômico-sociais e
processos de socialização como sujeito unitário de um novo movimento ope-
rário. Valores e comportamentos orientados e derivados da presença de um
modelo de desenvolvimento que, devido à restruturação da empresa e do
capital, incide profundamente no território e cria sua contradição na nova
fase de enfrentamento capital-trabalho, que longe de ser despotencializado
se apresenta com toda sua carga explosiva, colocando em jogo dinâmicas de
recomposição de classe.

Tais processos necessitam de uma leitura sócio-política diferente e mais
articulada. Têm necessidade de novas lógicas interpretativas, de novos ins-
trumentos ignorados pela análise de abertura industrialista da era fordista,
capazes de relançar uma nova fase do conflito de classes a partir do conheci-
mento da correção da análise de Marx, também nesta fase do desenvolvimen-
to capitalista. Mantendo, nesse sentido, válidas as categorias marxistas, a par-
tir da centralidade de um novo movimento operário – daquela subjetividade
político-social do conjunto do segmento social submetido à exploração capi-
talista, sujeito no interior da relação de classes –, ficando assim à margem das
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divagações de quem fala do fim do trabalho assalariado ou da superação da
centralidade do movimento operário e da ruptura da relação de classe.

   Velhos e falsos problemas não obscurecem a atualidade de Marx

Foi o próprio Marx quem revelou a tendência objetiva da produção capi-
talista em direção a uma exploração máxima da classe trabalhadora e à
centralidade do conflito de classe. Isto se verifica no curso de toda a histó-
ria do capitalismo e, de acordo com o escrito acima, ainda mais na atual fase
na qual convivem formas de produção fordistas com aquelas chamadas pós-
fordistas e com verdadeiras modalidades escravistas não apenas na periferia
como também nos países centrais e líderes do capitalismo.

O que é característico do modo de produção capitalista e, portanto,
ainda hoje e com mais razão, não é o fato de que exista exploração de uma
parte da população por outra e sim a forma que a exploração assume. Isto
é, a produção de mais vala, através da qual o capitalista não paga nenhum
equivalente. É sobre esta forma de intercâmbio entre capital e trabalho que a
produção capitalista ou o sistema de trabalho assalariado está fundado e que
deve conduzir à reprodução continuada do operário como operário e do capita-
lista como capitalista.

Eis aqui um dos resultados mais importantes da análise econômica de
Marx, o chamado “paradoxo do lucro”: o lucro não se origina na troca, ele
advém do fato de que as mercadorias se vendem por seu valor.6 Por outro
lado, no Livro III de O Capital, Marx evidencia de maneira explícita que no
custo do produto estão todos os elementos constitutivos de seu valor, pagos
pelo capitalista ou pelos quais colocou na produção um equivalente, e, por-
tanto, estes custos do produto devem ser reintegrados para permitir ao capi-
tal conservar-se e recuperar sua entidade original.

Do acima escrito, já deverá ter sido intuído que o lucro não é senão a
própria mais-valia. Mas pelo contrário, seria mais adequado dizer que o lu-
cro é a forma fenomenológica da mais-valia. Quer dizer, o resultado do capi-
tal em seu conjunto antecipado.

6 Para isso e muitas outras considerações presentes em particular neste parágrafo, ver Luciano Vasapollo
(org.). Un vecchio falso problema. Op. cit.
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No capítulo 9 do Livro III de O Capital, no qual tradicionalmente é
procurada a explicação de Marx da “Formação de uma taxa geral de lucro
(taxa média de lucro) e transformação dos valores da mercadoria em preços
de produção”, tem-se a definição “clássica” de preço de produção. Ela parte
do pressuposto de que os preços de produção não são senão os preços reali-
zados por meio da média das várias taxas de lucro dos diversos âmbitos pro-
dutivos e acrescentando tal média aos preços de custo mantidos pelos mes-
mos âmbitos produtivos.7

Este é o nó fundamental e, se quisermos, o enfrentamento teórico que
está presente a décadas e que foi recolocado no seminário do dia 21 de maio
de 2002 do Laboratorio per la Critica Sociale sobre o qual escrevemos acima.
Um nó que é fundamental na análise atual do modo de produção capitalista
e da centralidade da categoria de exploração e da relação capital-trabalho.

Alguns estudiosos que há anos se dedicam a esse problema (como
Guglielmo Charchedi, Alan Freeman, Alejandro Ramos e Andrew Kliman)
responderam à impostação fundamental na análise de Marx da transforma-
ção do valor em preços no livro Un vecchio falso problema e no seminário
citado, desmontando completamente as críticas, argumentando simplesmente
que se trata de um problema inexistente, na medida em que essa transfor-
mação foi já resolvida por Marx no Livro III de O Capital. Nessa perspectiva,
é de grande valia o confronto com o manuscrito original de Marx, publicado
pela primeira vez em 1992, em Marx-Engels Gesamstausgabe 2 (Mega 2).

Os autores de Un vecchio falso problema enfrentaram assim, mais uma vez
os chamados críticos, com paciência, seriedade e rigor científico, escolhen-
do uma linguagem que permitisse a divulgação, para reafirmar o ponto de
vista da correção formal substancial de toda a estrutura da análise de Marx.
Os preços de produção, por conseguinte, se baseiam no fato de que existe
uma taxa tendencial geral de lucro, a qual por sua vez se baseia no fato de
que as taxas de lucro de cada âmbito produtivo singular tenham sido trans-
formados em outras tantas taxas médias de lucro.

Pode-se, assim, reconstruir uma formulação coerente da teoria marxista
do valor que não seja comprometida pela suposta “passagem traumática”
(como consideram os críticos de Marx) do “capital em geral” aos “capitais

7 Karl Marx. Il Capitale. a cura di M.L. Boggeri. Roma: Riuniti, 1994, Libro III, p. 68-69.
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particulares”. A mais-valia pode também assumir a forma modificada do
lucro, ou a taxa de lucro tomar a forma modificada da taxa de mais-valia,
mas essa evolução – explica Marx nos Grundrisse – se realiza “somente na
análise de numerosos capitais (reais) e não tem ainda seu lugar aqui”. Isto
é, no momento no qual se coloca em existência uma taxa media de lucro e
a transformação do valor em preços determinada pelo regime de concorrên-
cia, que não é tomado em consideração na análise do “capital em geral”.8

Por outro lado, Marx nos explica que para fazer a análise científica do de-
senvolvimento real do capital, para analisar as relações capital-trabalho e o
papel da mais-valia como eixo real do modo de produção capitalista, não se
pode e não se deve partir dos “numerosos capitais reais” e sim do “capital”.
Isto é, daquele de toda a sociedade, como bem explicam os Grundrisse: “A
sucessão de numerosos capitais reais não perturba nossa análise. Ao contrá-
rio, as relações entre os numerosos capitais ficarão claras apenas quando
tivermos colocado em evidência aquilo que eles têm em comum, ou seja,
que são capitais”.9

Nesse desenvolvimento de momentos sucessivos, mas estruturados se pode
encontrar uma explicação adequada à suposta contradição entre o Livro I e
o III de O Capital.10 Marx demonstrou claramente que o lucro tem origem
na mais-valia e que o sistema de preços está explicado como expressão
fenomenológica da lei do valor. Se as mercadorias não são trocadas pelo seu
valor é porque ocorre uma troca de produtos de capitais que são títulos para
distribuir entre capitalistas a massa de mais-valia.

Procedendo a uma coerente reconstrução filológica dos textos marxistas,
o que é agora possível graças aos textos da Mega 2, é possível sustentar que
muitas das interpretações tradicionais da “transformação” dos valores em
preços sejam ligadas a uma incompreensão de alguns pontos teóricos funda-
mentais (quando não, em certos casos, a leituras tendentes a questionar a
validade do aparato marxiano e sua eficácia para construir a possibilidade
de superação do capitalismo).

8 Karl Marx. Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (“Grundrisse”), a cura di Giorgio
Backhaus. Torino: Einaudi, 1976

9 Idem.

10 Karl Marx. Capital. Nova York: International Publishers, 1967, v. I e III.
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As respostas de Kliman, Freeman, Charchedi e Ramos, além daquelas de
Antonio Callari e Massimo De Angelis, têm sido muito precisas e algumas
delas podem ser lidas de maneira mais aprofundada no livro apresentado.
De qualquer modo, às críticas nossos autores respondem com sua Temporal
Single System Interpretation (TSSI).11

Concluindo, se os vários críticos, inclusive aqueles presentes na jornada
de estudos do Laboratorio per la Critica Sociale tivessem “desinflado” sua
demonstração e empregado um formalismo diferente, no qual os preços dos
input e os dos output não fossem determinados simultaneamente – quer dizer,
se tivessem levado em conta a variável tempo, então não apenas os resulta-
dos da transformação dos valores em preços seriam demonstrados de modo
formalmente rigoroso e científico, como teriam entendido que o problema
da transformação é um “problema inexistente”. Disso deriva a coerência
lógica, a cientificidade, a ausência de limites e contradições e a grande
atualidade da análise de Marx.

Os trabalhos da “abordagem temporal” são pela primeira vez introduzidos
sistematicamente no debate italiano e assim é preenchida uma lacuna que
ajuda os marxistas. Não há mais “desculpas” para continuar a ignorar as con-
tribuições da “abordagem temporal” e quem o fizer não poderá mais apelar à
própria ignorância, mas deverá, em muitos casos, admitir sua própria interpre-
tação interessada com a finalidade de demolir as razões dos marxistas.

É partindo dessa abordagem e da coerência lógica, completa e científica
de Marx que é possível sustentar o escrito nos parágrafos precedentes.

A análise que efetuamos no Centro Studi Trasformazioni Econômico-Sociale
(Cestes) sobre a crise atual do capitalismo – crise de superprodução, de
acumulação, de expansão e de demanda provocada também pela contração
total do salário social do conjunto da classe trabalhadora – serve para evi-
denciar com o dito anteriormente, que o denominado ciclo pós-fordista da
fábrica social generalizada cria, além disso, um desemprego estrutural e
milhares de formas de trabalho atípico e flexível, catalogáveis de qualquer
modo entre o trabalho assalariado, dependente e heterodireto, que dão vida
àquele segmento social submetido às leis da autoridade capitalista, enquanto

11 Ver a respeito o que escrevi em Luciano Vasapollo. USA, Giappone, Unione Europe. L’Ernesto,
n. 3, 2002.
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sujeito da exploração no modo de produção capitalista. Mas tudo isso serve
para individualizar, na relação de classe, a identidade e a subjetividade
antagonista capaz de construir em perspectiva a possibilidade de superação
do capitalismo a partir do papel do novo sujeito proletário.

As exposições acadêmicas daqueles que querem sustentar a negação do
sujeito proletário na era do pós-fordismo e do capitalismo maduro não resis-
tem logicamente e aos fatos. Elas servem apenas para tentar negar a
centralidade do conflito capital-trabalho e a centralidade do movimento ope-
rário, com o objetivo de colocar em questão todo o aparato de Marx construído
para descrever o processo de acumulação. Mas atenção, aqui não se trata de
recalcar acriticamente os ditames do socialismo real do século XX. Não; é
outra coisa o que está em jogo. Trata-se de afirmar como válido ainda hoje o
movimento operário como classe de assalariados, dos submetidos ao coman-
do capitalista nas diversas formas que hoje o trabalho assalariado pode assu-
mir, e consolidar o processo de recomposição de classe através do reconheci-
mento da subjetividade proletária, do proletariado como sujeito político re-
volucionário, como povo dos submetidos à exploração capitalista.

   No interior da relação de classe se constrói a possibilidade de
superação do capitalismo

É pelas razões que apresentamos até aqui que o dever dos estudiosos
escrupulosos, honestos e coerentes é o de afirmar com força a validade cien-
tífica e a atualidade do pensamento de Marx.

As transformações estruturais que estão caracterizando o sistema sócio-
econômico são principalmente transformações que nascem da contínua
interação do novo terciário pós-fordista com o restante do sistema produti-
vo, com o conjunto do próprio território, porque se trata de mudanças origi-
nadas na exigência de redefinição produtiva e social do capital. Para serem
lidas são necessárias, portanto, análises fortemente desagregadas da distri-
buição alocativa das atividades e confrontá-las com uma leitura mais deli-
cadamente social e político-econômica. As novas figuras do mercado de
trabalho que vão expressar sua subjetividade político-social na relação de
classe do novo movimento operário, se conjugam com os novos fenômenos
empresariais que de maneira mais freqüente se configuram em formas ocul-
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tas de qualquer tipo de trabalho assalariado, trabalho subordinado,
precarizado, sem garantias, trabalho autônomo de última geração que mas-
cara a crua realidade da expulsão do ciclo produtivo.

O território é, então, o centro em direção ao qual converge uma parte
relevante dos interesses da coletividade, da classe e da nova subjetividade
que opera em uma empresa propagada socialmente no sistema territorial.
Uma modalidade de desenvolvimento capitalista na qual se geram novos
sujeitos que devem compor-se de novo em unidade como corpo organizado,
como uma totalidade de partes interativas, como novos sujeitos de classe
que possuem uma característica social porque são provenientes de uma cer-
ta caracterização produtiva da reconversão neoliberal, do modo de produzir
e propor socialmente a centralidade da empresa, do lucro, do mercado em
um mundo caracterizado apenas pelo único valor universal do mercado e do
lucro aos quais os indivíduos não apenas devem aspirar como também se
tornar objeto ativo de tal construção social.

Tal projeto pode ser derrotado apenas a partir de uma nova fase do con-
flito capital-trabalho, construindo a consciência e o conhecimento de um
processo contrário para a transformação social. Uma nova fase do conflito
na qual a classe dos subordinados ao comando capitalista como sujeitos do
trabalho e do trabalho negado, como sujeitos explorados em cada fase do
viver social, assuma consciência de seu próprio papel. Isto é, uma subjetivi-
dade interna à relação de classe que funcionando como veículo de comuni-
cação social deve fazer entender e tomar consciência nos diversos âmbitos
sociais da subsunção das forças produtivas (de sua socialização, com a fina-
lidade de construir processos de transformação reais que se movam no hori-
zonte da superação do capitalismo).

A partir daí se deduz que a libertação de todos os sujeitos submetidos ao
comando e à exploração capitalista – por meio da construção de um forte e
novo movimento operário no interior dos grandes movimentos sociais anta-
gonistas de massa – é possível somente mediante a superação do modo de
produção capitalista. Essa dedução tinha e tem ainda hoje uma importância
muito grande, já que coloca decididamente em questão toda e qualquer
ilusão sobre a superação da contradição capital-trabalho no interior do pró-
prio modo de produção capitalista.

Vale sempre recordar que o empresário, enquanto instituição econômica
capitalista, opera no interior de instituições econômico-sociais desenvol-
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vendo uma atividade internacional dirigida a colocar em prática os próprios
processos decisórios com a finalidade de realizar os objetivos prefixados de
eficiência administrativa adaptados ao complexo de condições sociais e
ambientais, compatíveis com o mercado e o lucro. Nessa chave de leitura, a
função de classe dos empresários pode subsistir para além da presença da
estrutura da empresa entendida em sentido clássico.

O autoempreendedorismo, a precarização do trabalho, a flexibilidade do
salário, a ocupação interina, o teletrabalho intermitente e a multi-
funcionalidade do trabalho na fábrica generalizada e integrada represen-
tam a verdadeira participação dos trabalhadores no incremento da produti-
vidade. Através de uma flexibilidade administrativa generalizada no social,
se alcança a determinação de novas modalidades de acumulação flexível
do capital derivadas de maiores quantidades de trabalho social total distri-
buído em modalidades tecnológicas e retribuitivas diferentes por meio do
papel decisivo assumido pelo Profit State.

As diferentes formas novas de colaboração com conotação cooperativa e
concertativa têm apenas levado à compressão dos direitos sociais adquiridos
através de longas temporadas de lutas dos trabalhadores, agudizando as
desvantagens sociais do desenvolvimento, realizando um bloco social de um
verdadeiro modelo associativo centrado em relações industriais exclusiva-
mente dirigidas à performance da empresa e à ruptura da solidariedade e
unidade da classe dos trabalhadores.

Por detrás dos incentivos (os bônus, os prêmios de produção, o acionariado
dos trabalhadores, o trabalho autônomo de última geração, o tão decantado
desenvolvimento da empresarialidade local, a explosão do “povo dos em-
presários”, o setor não lucrativo, a cooperação social, os apelos ao
keynesianismo transformador e capaz de relações para além do capitalismo)
não há senão o modo atual de ser das relações do sistema produtivo no modo
de produção capitalista que cria falsos mitos com a finalidade de esconder
as próprias contradições. O reconhecimento aos trabalhadores da possibili-
dade de participação no “jogo” de redefinição dos mecanismos de controle,
do governo da economia (a esse propósito pensar as grandes vantagens ad-
quiridas pelo capitalismo por meio da existência real do keynesianismo e da
ação do Estado social), vem também realizado por meio de momentos de
cooperação e de partilhamento fictício da propriedade, implicando os traba-
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lhadores na escolha da administração econômica por meio de falsos proces-
sos de democratização do sistema de gestão e do sistema econômico em seu
conjunto. Coloca-se em prática, assim, interpretações da democracia eco-
nômica baseadas em modelos associativos e coercitivos das relações sociais
e econômicas centralizadas sobre a eficiência da empresa. Modelos e rela-
ções que não põem em questão, jamais, as problemáticas de redistribuição
dos poderes e dos processos decisórios e, pelo contrário, reforçam, com a
formação coletiva do capital, os processos de acumulação.

Isso não significa, pelo contrário, rejeitar o plano reivindicativo e das
conquistas graduais, mas é praticando imediatamente um forte reformismo
estrutural, sempre mantendo ao mesmo tempo, o fim estratégico da transfor-
mação econômico-social, sendo conscientes, por exemplo, que os modelos
de partilhamento propostos no quadro do desenvolvimento capitalista ser-
vem exclusivamente para sustentar o capital e permitir sua valorização e
multiplicação. Para isso, é fundamental a renovação da iniciativa de um
novo movimento operário que deve compreender todas as lutas de massa
dos sujeitos antagonistas, do movimento dos trabalhadores, dos novos movi-
mentos dos sujeitos do trabalho negado, dos movimentos antiglobalização e
contra o neoliberalismo, e dos demais movimentos sociais de antagonismo,
começando por aqueles contra a guerra, com um forte e determinado movi-
mento sindical que a partir do empuxo e do papel avançado do sindicalismo
de base saiba ampliar a área não concertativa, para combinar as necessida-
des velhas e novas e reivindicar espaços sempre mais amplos de cidadania
social. Então a iniciativa para uma nova fase do conflito social será renova-
da a partir de um relançamento da luta de massas no terreno da defesa do
direito ao trabalho; da luta pelos incrementos salariais; por uma melhor qua-
lidade de trabalho e de vida; por uma redução do horário de trabalho sem
redução dos salários; contra a flexibilidade e a precarização do trabalho, do
salário, e do viver social; pela Renda Social Mínima a todos os desemprega-
dos, aos precários e aos aposentados pelo menos; pela a defesa dos espaços
da democracia; pelo ao retorno a um papel ativo do Estado na economia e a
sua função de empregador; pela ampliação dos gastos sociais e pelo reforço,
em níveis superiores ao passado, de um Estado social; por uma maior
redistribuição de renda em favor de todos os trabalhadores empregados e
desempregados, pelos direitos sociais de uma nova cidadania.
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Mas necessita ser bem consciente de que a renovação de tal iniciativa
das lutas sociais e do trabalho, deve apontar para um novo protagonismo
político de massa que é seiva vital para reforçar todos os novos movimentos
antagonistas em uma nova temporada de lutas que coloque como central o
conjunto do novo movimento operário no conflito capital-trabalho,
retornando a uma relação de forças favorável aos sujeitos do trabalho e do
trabalho negado.

É assim que enquanto se reivindicam maiores direitos, maior salário di-
reto, indireto e deferido e maior democracia se constroem, ao mesmo tem-
po, aquela subjetividade político-social que é capaz de conquistar consci-
ência no terreno da eliminação do capitalismo e pela construção de uma
nova formação social que desenvolva as formas de relação no interior do
horizonte socialista.

Para fazer tudo isso é necessário desenvolver análises que retomem com-
pletamente os três pontos de apoio basilares da obra de Marx: a análise da
economia em termos de valor como expressão socialmente determinada do
trabalho humano; a análise da dinâmica da sociedade e da possibilidade da
transformação em termos de classes sociais economicamente determinadas
e, por conseguinte, do conflito capital-trabalho; a dialética como método de
indagação da análise.


