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RESUMO

Vários críticos na atualidade defendem que a crise de 1970 é uma crise 
estrutural  do sistema do capital, cuja saída implicou a remoção do conjunto de 
dispositivos regulacionistas dos conflitos da sociedade de classes, revelando o 
esgotamento  das  energias  progressistas,  “civilizatórias”,  desse  modo  de 
produção. Na procura de “oxigenar” seus lucros, o capital formula uma ofensiva 
contundente sobre os trabalhadores, que resulta em desagregação e barbarização 
da  vida  social.  Estamos  face  uma  metamorfose  substantiva  da  modalidade 
reprodutiva da ordem burguesa, que se expressa na afirmação assustadora de 
tendências destrutivas, repressivas e controladoras, no conjunto dos âmbitos da 
vida social. As atuais manifestações da “questão social” expressam a dificuldade 
sistêmica crescente de honrar os “compromissos” necessários para a conciliação 
de classes. As margens para legitimação do capital tem-se restringido. 

Defendemos a  tese  de  que  esse  quadro  societário  impõe  significativas 
redefinições ao Serviço Social, particularmente pela redefinição da sua demanda 
sócio-histórica, que implicam em mudanças no seu  significado e funcionalidade  
social. A tendência que se afirma no âmbito profissional, e desafia aos segmentos 
críticos,  procura  adequa-lo  às  novas requisições da ordem burguesa em crise 
estrutural,  no  sentido  de  trabalhar,  junto  a  outros  atores,  na  administração  e 
gestão  da  barbárie  neoliberal.  Sustentamos  que  o  Serviço  Social  na 
contemporaneidade é cada vez mais demandado, por um lado, para administrar o 
processo crescente de expulsão da “população sobrante”, aos fins de controla-o 
pela via de políticas residuais e focalizadas de assistencialização da miséria, tanto 
na esfera pública-estatal, quanto no chamado “terceiro setor” (o espaço publico-
não estatal das ONGs). Por outro lado, nos processos de trabalho nas empresas 
privadas  há  uma  insistente  demanda  por  incorporar  os  “critérios  gerenciais” 
próprios dos negócios capitalistas - ou seja, um “gestor” da barbárie.

O presente cenário coloca aos segmentos críticos dessa profissão em face 
de complexos dilemas e enormes desafios, dentre os quais debe ser salientado o 
problema de enfrentar a atual “demanda sócio-histórica” e ampliar suas margens 
de autonomia política nos espaços de trabalho, a pesar da pressão do “mercado 
de trabalho”. Nos perguntamos pelos caminhos mais fecundos para aprofundar o 
“projeto profissional critico em Nuestra América”, reconhecendo que o profissional 
é um trabalhador imerso na crise da sua classe e no enfraquecimento politico dos 
projetos  emancipatórios,  de  onde surge a  necessidade de recompor  -  teórica, 
ética e politicamente - a unidade latino-americana.



ABSTRACT (OR summary)

SOCIAL WORK IN TIMES OF BARBARISM
Dilemmas and challenges for the critic professional project in Latin America.

Nowadays, there are several analysts that refer to the crisis emerging in 
1970 as structural of the capitalist system. Which, in order to be overcome, had to 
remove  all  of  the  “regulatory”  devices out  of  the  class  society  conflicts,  which 
would reveal a depletion of the progressive energies, “civilizing” of that mode of 
production.  These authors assure that,  in  the attempt to  “boosting”  their  profit, 
capital had to make a scatting offensive over the workers, which resulted, and still 
results in the breaking up and the barbarization of social life. During the past fifteen 
years, we have lived a substantial metamorphosis of the reproductive mode of the 
bourgeois  order,  expressed  in  the  frightening  strengthening  of  destructive, 
repressive  and  controlling  tendencies  within  sociability  creating  environments. 
Current  manifestations of the “social  question” tragically express the increasing 
systemic  difficulty  to  honor  their  commitment  to  the  subaltern  classes  and  to 
reconcile interests. It seems that the margins to legitimate bourgeois society are 
narrowing down. 

We support the thesis that a corporate framework of this nature demands 
significant redefinitions to Social Services, particularly the redefinition of its socio-
historical demand, which imply changes in their meaning and social functioning. 
The  trend  which  is  stated  in  professional  spaces,  and  challenges  their  critical 
circles, tends to adapt those spaces to the new requisites of the bourgeois order in 
structural crisis, in order to work with other actors in the management of the neo-
liberal  barbarism. We argue that,  today,  Social  Services are being increasingly 
required to manage the growing process of expulsion of "surplus population", to 
control it by means of residual and focused policies of poverty assistentialism, in 
public spheres as much as in the so called "third-sector" (non-state public space of 
NGOs). In turn, the heavy demand for "qualification" of nowadays professional job 
market, aims to incorporate the globalised economy's new "managerial criteria" in 
intervention, and seeks to turn it into an efficient "manager" for the contemporary 
capitalist barbarism. Most of the work processes carried out in companies today, 
show this clearly.

We understand that  the  present  scenario  poses complex  dilemmas and 
huge challenges to the critic  circles of the profession, among which we should 
stress the confrontation of current "historical demand" -that seeks to turn it into an 
efficient manager or  administrator  of  social  life  regularization process,  which is 
expression of the absolute limits of capital system- in order to keep and broaden its 
margins of relative (political) autonomy inside workplaces, regardless the "market's 
pressure". We ask ourselves which might be the better ways to consolidate the 
"professional critical project in Our America", acknowledging that this professional 
is  a  laborer,  immerse in  his  class'  crisis  and suffers the political  diaspora that 
permeates the emancipatory projects of  today.  From there,  we understand the 
need to rebuild theoretically, ethically and politically the unity of Latin America.



RESUMEN

TRABAJO SOCIAL EN TIEMPOS DE BARBARIE
Dilemas y desafíos para el proyecto profesional crítico en América Latina 

Varios críticos en la actualidad defienden la idea de que la crisis de 1970 
es  una  crisis  estructural  del  capital,  cuya  salida  implicó  el  desmonte  de  un 
conjunto de dispositivos regulacionistas de los conflictos de la sociedad de clases, 
revelando  el  agotamiento  de  las  energías  progresistas  y  civilizatórias  de  este 
modo de producción. Buscando oxigenar sus ganancias, el  capital formula una 
ofensiva contundente sobre los trabajadores cuya resultante es un proceso de 
disgregación y barbarización de la vida social.  Estamos ante una metamorfosis 
sustantiva de la modalidad reproductiva del orden burgués, que se expresa en la 
afirmación  asustadora  de  ciertas  tendencias  destructivas,  represivas  y 
controladoras,  penetrando  el  conjunto  de  los  ámbitos  de  la  vida  social.  Las 
actuales  manifestaciones  de  la  “cuestión  social”  muestran  las  dificultades 
sistémicas  de  mantener  ciertos  “compromisos”  entre  las  clases  sociales,  en 
función de lograr la conciliación de intereses. Así, las energías capitalistas para su 
legitimación se ven restringidas. 

Este  cuadro  societario  impone  significativas  re-definiciones  al  Trabajo 
Social,  especialmente  a  partir  del  re-dimensionamiento  de  su  demanda socio-
histórica, lo que tiene  impactos en el significado social y la  funcionalidad de la 
profesión. La tendencia que se afirma en el ámbito profesional y desafía a sus 
segmentos  críticos  busca  adecuarlo  a  las  “nuevas  demandas”  del  mercado, 
reforzando  las  dimensiones  de  administración  y  gestión  de  los  crecientes 
conflictos  sociales  producidos  por  las  transformaciones  neo-liberales  del 
capitalismo. Nuestra tesis es de que el Trabajo Social hoy, en la medida que el 
capital  no encuentra  resistencias,  es cada vez más demandado para trabajar, 
junto a otras profesiones, en el complejo proceso de administración y gestión de la 
barbarie  capitalista  contemporánea.  Por  un  lado,  es  llamado  para  ejercer 
funciones  en  la  administración  del  proceso  –  supuestamente  inevitable  -  de 
producción de “población sobrante”, trabajando para mantenerlo bajo control por 
la vía de políticas residuales y focales de “asistencialización” de la pobreza, sea 
desde el  ámbito  público  estatal  o  desde el  “tercer  sector”.  Por  otra  parte,  los 
procesos  de  trabajo  hoy  realizados  en  empresas  muestran  una  insistente 
demanda  para  que  el  Trabajo  Social  aplique  los  “criterios  gerenciales”  en  su 
intervención.

Este escenario histórico representa complejos dilemas y enormes desafíos 
para los segmentos críticos de la profesión en América Latina, entre los cuales se 
encuentran el problema de dar respuesta a la actual “demanda” de administración 
y gestión de la barbarie contemporánea. Tal respuesta exige trabajar para ampliar 
los  márgenes  de  “autonomía  relativa”  en  todos  los  frentes  de  trabajo, 
resguardándose  de  las  presiones  del  mercado.  Así,  la  pregunta  es  por  los 
caminos mas fértiles para profundizar el proyecto profesional critico en  Nuestra 
América, reconociendo que el profesional es un trabajador  inmerso en la crisis, 
atravesado  por  el  debilitamiento  de  los  proyectos  emancipatorios  –  de  donde 
surge  la  necesidad  de  recomponer  teórica,  ética  y  políticamente  la  unidad 
latinoamericana.  
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Palabras

Cuando se ande descalzo, paso a paso de viento,

cuando venga del polvo la ciudad destruida,

que alguien cante una estrofa a las manos de un muerto,

que alguien diga algún verso a su espacio de vida.

Puede ser que sus restos no se distingan en la ciudad,

que la perfección de la piedra no luzca piel.

Puede ser que su sangre no mueva una astronave,

puede ser que sus huesos no sirvan para torres,

puede ser que una estrella brille más que su voz.

Ha pasado que el llanto se convierte en palabras,

ha pasado que un hombre se convierte en palabras,

palabras, palabras, palabras a granel.

Cuando la muerte sea inalcanzable y rara,

cuando un mohoso grillete repose en la vitrina,

que se dé a cada hijo una flor y una bala,

que se sepa que el mundo va sembrado de vidas.

Se sabrá que este ir y venir de piedras no se quedó,

que una lluvia lejana fue a mojar la ciudad.

Fijaremos con clavos las ventanas, los sueños,

los pedazos de tierra, la limpieza y el lodo,

las guitarras, las sillas, las piedras y el amor.

Porque ha pasado que historia se convierte en palabras,

ha pasado que el mundo se convierte en palabras,

ha pasado que todo se convierte en palabras,

palabras, palabras, palabras a granel.

(Silvio Rodriguez, 1970: Érase que se era)



INTRODUÇÃO

O Serviço Social e a administração da barbárie capitalista

Se se conseguisse suspender a fragmentação fetichizante que envolve os fatos e 

fenômenos sociais de nossa época; se a partir da análise e apreensão dos significados 

profundos do real se conseguisse captar as determinações efetivas que estão no fundo do 

processo de produção-reprodução do ser social na contemporaneidade, a cena que se 

aprecia pode ser caracterizada como “asustadora”. A fisionomia atual da realidade social, 

se comparada com o potencial emancipatório disponível objetivamente, sem sombra de 

dúvida, tem-se tornado dramaticamente irracional. 

Nas  últimas  três  décadas,  particularmente,  com a  entrada  da  ordem social  do 

capital em sua fase de “decadência civilizatória”, de “desmoronamento ético” das formas 

de sociabilidade, surgiram evidências claras e suficientes do tipo de “manifestações” que 

devem  esperar-se  do  avanço  da  chamada  “questão  social”  capitalista.  Vivemos  uma 

época  marcada  pela  “aposentadoria”  (não  voluntária)  das  grandes  promessas  de 

“progresso social” e “bem-estar geral” levantadas pelo capitalismo, especialmente nos 30 

anos posteriores ao fim da segunda guerra mundial. Tais promessas, indispensáveis para 

a  construção  hegemônica,  se  tornam  hoje  simples  quimeras,  apenas  consignas 

demagógicas  absolutamente  incapazes  de  instaurar  uma  “paz  social”  duradoura  que 

neutralize as lutas de classes.1  

Tudo indica que, hoje, os “ideais civilizatórios” que o capitalismo propugnou em 

suas fases de “ascensão histórica” se tornam historicamente inviáveis, uma vez que se 

tornaram  incompatíveis  com  as  atuais  exigências  que  regem  seu  desenvolvimento.2 

Aquela  cosmovisão  “progressista”,  do  capitalismo  desenvolvimentista,  que  foi  uma 

alternativa válida ante a grande crise capitalista de 1929, foi substituída por uma ética 

miserável  e  particularista,  que  detonou  um  processo  generalizado  de  decadência 

1 Partimos da premissa de que a atual fase do capitalismo reflete uma “crise estrutural” do sistema, a qual  
emerge como resultado do próprio “progresso” da ordem burguesa, fruto do próprio desdobramento de sua 
lógica  de  reprodução  inerente.  Através  da  analise  crítica  das  diversas  expressões  de  tal  crise  -  no 
econômico,  político  e  ideológico-cultural  –,  se  pode  aceder  à  compreensão  das  atuais  metamorfoses 
experimentadas pela profissão de Serviço Social. Por isso, nosso contexto de referencia está na apreensão 
da fase atual, de crise estrutural, do capital, que compreende as últimas quatro décadas.
2 Por isso, pode-se afirmar que este cenário coloca enormes desafios – heurísticos e estratégicos – às 
forças críticas que se dispõem a compreender o real e seus fundamentos. A afirmação férrea da tendência 
ao empobrecimento ideológico-cultural se torna, hoje mais do que nunca, uma necessidade sistêmica  em 
função de conter e diluir a tragédia contida no processo contemporâneo de barbarização da vida social, que 
se nos apresenta em fragmentos aparentemente desconectados, como uma seqüência de fenômenos que 
ocorrem naturalmente e porque sim, sem responsáveis, sem remédio e sem relações inteligíveis.

1



sociocultural, cada vez mais intensamente baseado em uma “naturalização” asfixiante de 

uma historia “inevitável”, “única possível”, “predestinada”, ou seja, alheia à vontade dos 

homens.3

As atuais expressões de violência social a nível global; as conflagrações militares 

em grande escala, que parecem afirmar-se como um fenômeno que se faz “necessário” e 

permanente – e já não episódico ou conjuntural – no bom funcionamento da ordem; a 

“exclusão”  de  milhões  de  seres  humanos  –  força  humana  de  trabalho já  reduzida  a 

mercadoria – das condições indispensáveis para a reprodução de  seu ser; as inauditas 

assimetrias no  controle do poder global,  dos recursos naturais e dos bens produzidos 

socialmente no âmbito mundial, regional e local; a sofisticação alucinante dos dispositivos 

de “controle social”,  e o reforço das cargas da alienação social.  Enfim, o conjunto de 

traços  que  definem  a  silhueta  da  “moderna  barbárie  contemporânea”,  mostram,  em 

retalhos,  o  mundo  possível sob  os  atuais  parâmetros  de  organizar  o  processo  de 

produção / reprodução da vida social.

Neste  sentido,  o  contexto  atual  mostra  claramente  como  a  ativação  de  certos 

“limites” inerentes a esta ordem social vêm redundando em um verdadeiro processo de 

regressão social para a ampla maioria dos indivíduos sociais do planeta, e como suas 

manifestações  socioculturais  e  políticas  criam  uma  sociabilidade fragmentária  e 

superficial que, mais cedo que tarde e saturada pela barbárie que reside na profundidade 

da  realidade  contemporânea,  opta  por  “entregar-se  sem  lutar”  ao  único  desenrolar 

histórico possível, o qual não lhe oferece mais que uma “inclusão” medíocre e instável; 

perpetuamente incerta.

A  crescente  violência  hoje  assumida  pelas  “refrações”  da  “questão  social”  nas 

distintas ordens da vida; o aumento da intensidade dos conflitos societários com que nos 

vemos obrigados a conviver, algo que se nos impõe sem perspectivas de resolução no 

curto prazo; a instalação do sentimento de “impossibilidade de mudanças substantivas”; a 

“ausência de alternativas”, de projetos societários, entre outros fenômenos socialmente 

regressivos,  reforçam a  decadência civilizatória  resultante  da crise contemporânea do 

sistema-mundo do capital.4

3 Nesse sentido, é notável como hoje a ideologia dominante – em unidade diferenciada e complementar com 
a vida propriamente material – apela e busca recriar as chamadas “ontologias teleológicas” da historia, as 
quais atribuem a um  destino prefixado e ao desenvolvimento “natural”, o papel de  demiurgo da historia. 
Assim, tanto os custos sócio-ambientais do “progresso” e do “crescimento” são inevitáveis, como se deve  
buscar  em  entidades  “meta-terrenas”  as  explicações  das  “desgraças  contemporâneas”.  Ambas  as 
perspectivas se identificam ao não questionar sua posição de “objetos” em una historia que lhes é alheia,  
que está “alienada”, tanto quanto eles.  
4 A recaída do capitalismo em uma nova crise – esta de dimensões inéditas, pelas potências destrutivas que 
alberga – exige centrar o esforço crítico na confrontação com as posições que iludem os fundamentos desta 
realidade social. A tarefa da crítica deve apontar ao combate com as perspectivas superficiais, peremptórias  
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É o aprofundamento das tendências à decadência civilizatória da ordem burguesa 

que  exige  o  reforço  da  “naturalização”  do  acontecer  histórico,  como  procedimento 

principal para interditar qualquer reflexão que aponte a relacionar as atuais expressões de  

barbarização da vida social e a “crise estrutural” do sistema-mundo do capital . Desde as 

posições oficiais do status quo se busca desesperadamente desfazer a unidade orgânica 

e contraditória que une o processo de  desenvolvimento capitalista com  a  produção da 

barbárie contemporânea. É justamente a recomposição desta totalidade uma das missões 

mais  desafiantes  que  hoje  enfrenta  o  pensamento  critico,  em  um  contexto  onde  as 

energias  reflexivas  se  restringem,  as  resistências  parecem  dizimadas  e  as  “utopias 

desarmadas”. 

Ante este “deserto do real” a reposição das grandes perguntas, a recuperação dos 

significados,  as preocupações pelos  fundamentos,  se tornam impostergáveis. Assim, a 

reafirmação da crítica teórica, mirando as possibilidades de “fazer historia”, torna-se uma 

reserva  estratégica,  uma  “retaguarda”,  necessária  para  a  construção  de  um  projeto 

societário de emancipação humana, baseado em uma autêntica liberdade e na realização 

plena do homem. 

Nesse quadro sócio-histórico, nosso objeto de estudo se constitui a partir da 

reflexão  sobre  como  o  conjunto  de  transformações  societárias  que  marcam  a 

contemporaneidade do sistema-mundo do capital produzem alterações significativas no 

Serviço  Social.  Isto,  particularmente  tendo  como recorte  a  periferia  latino-americana.5 

Buscamos compreender as determinações fundamentais que particularizam ao Serviço 

Social no capitalismo contemporâneo, particularmente em  Nossa América, identificando 

as contradições mais gritantes que marcam a atualidade desta atividade profissional, as 

quais se erguem como verdadeiros dilemas para os “projetos profissionais críticos”. 

Captar as  metamorfoses  experimentadas pelo Serviço Social relaciona-se com a 

pergunta pelas possíveis alterações sofridas por seu “significado social” hoje, tendo em 

conta  os  traços  generais que  assume  sua  atuação  contemporânea,  assim  como  a 

modalidade de intervenção preponderante no enfrentamento da “questão social” na atual 

fase  sistêmica.  Apreender  este  complexo  de  relações  contraditórias,  desde  uma 

e relativistas, que se dissolvem no ar e acabam em nada. Entendemos que o pensamento crítico deve 
afrontar esta disputa teórica e ideológica, colocando como alvo a “naturalização” da vida social, devolvendo-
lhe a potência criadora, produtora, à “intumescida” humanidade destes tempos.
5 Entendemos que a atual “fase sistêmica” se realiza de um modo particular nas periferias do capitalismo, 
aonde em geral suas crises se apresentam com graus maiores de destrutividade, provocando regressões 
civilizatórias mais profundas e complexas de enfrentar. O estabelecimento de dito “recorte” (econômico, 
cultural,  geopolítico,  etc.)  tem como finalidade permitir  o  avanço  em níveis  de  concretude histórica da 
análise.
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perspectiva  de  totalidade,  particularmente  situada  na  periferia latino-americana,  é  o 

objetivo que estrutura nossa reflexão. 

Perguntar-nos pelas raízes da presente  crise estrutural  e analisar criticamente as 

tendências corretivas que o próprio sistema elabora como respostas para enfrentar-las, é 

uma “mediação necessária” para compreender os significados de nossas intervenções 

sócio-profissionais hoje, as quais, desde a perspectiva adotada, encontram sua gênese 

no  tratamento  sistemático  e  organizado  da  “questão  social”  do  capitalismo.  Tal 

interrogação é essencial  para imprimir  uma orientação estratégica  consciente em tais 

intervenções que, enriquecendo os sentidos das mesmas, contribuam com o processo de 

formulação de projetos societários disruptivos com as atuais tendências à barbarização da 

vida social. 

Entendemos  que  sem  este  ponto  de  partida,  para  além  do  empenho  ou  boa 

vontade que se possa ter, estas intervenções profissionais correm sério risco de tornar-se 

meros “corretivos funcionais”, necessários para a “reprodução sistêmica” em sua atual 

fase de desenvolvimento.6 A tendência é que, cada vez mais, esta atividade profissional 

seja demandada como um coadjuvante indispensável para o tratamento da “crise crônica” 

do sistema. 

Neste sentido, o presente trabalho busca situar a atividade profissional como uma 

especialização do trabalho coletivo inserida na divisão sócio-técnica do trabalho, na atual 

fase  de  crise  estrutural do  sócio-metabolismo  do  capital,  com a  finalidade  de  captar 

possíveis  metamorfoses  de  seu  “significado  social”  e  identificar  as  principais 

determinações  que  atualmente tensionam suas  tendências  de  desenvolvimento.  Para 

isso, foi preciso analisar como se realiza atualmente  este tipo de trabalho assalariado, 

como se organiza seu “processo de trabalho”, bem como apreender as características 

generais que suas modalidades de intervenção assumem dentro dos atuais parâmetros 

sócio-reprodutivos, em função do enfrentamento da “questão social” e a “administração” 

dos conflitos sociais. 

Por  tudo  isso,  a  interpelação  central  desta  análise  diz  respeito  sobre  se  o 

capitalismo contemporâneo conserva energias capazes de integrar,  de incorporar,  aos 

crescentes  contingentes  populacionais  que  a  agudização  de  suas  tendências 

contraditórias  inerentes  permanentemente  tende  a  expulsar.  Tal  questão,  que  está 

intimamente  relacionada  com  o  significado  social que  caracterizou  a  gênese  e  o 

desenvolvimento  do  Serviço  Social  como  profissão,  se  refere  às  atuais  exigências  e 
6 Também podem reduzir-se à irrelevância, à insignificância social – seja por isoladas ou por perder-se 
pulverizadamente em um “todo caótico”, reduzindo o “trabalho profissional” apenas a um meio (por certo, 
alienado) de reprodução imediata do indivíduo (cada vez mais desumanizado, ainda que “empregado”).
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“requisições” sócio-profissionais ao Serviço Social e, segundo nossa hipótese, provocou 

variações substantivas no papel que este profissional é chamado a cumprir, assim como 

na modalidade de fazê-lo. 

Neste  quadro,  indagar  as  orientações  e  os  fundamentos  que  suportam  os 

“mandatos”  das  instituições empregadoras,  ou  seja,  compreender  os  fundamentos da 

atual demanda sócio-histórica do Serviço Social  -  demanda da qual depende, em boa 

medida, sua “legitimidade” sócio-profissional, se tornou ineludível.

Para avançar na resposta a estas interrogantes trabalhamos com a hipótese de 

que  a  tendência  predominante  que  se  afirma na  demanda sócio-histórica  do  Serviço 

Social é a de trabalhar na administração da barbárie capitalista contemporânea, esta 

última entendida como fruto do progresso das contradições que emanam da subordinação 

das  relações  sociais  às  exigências  do  capital  na  presente  fase  de  seu  desenrolar  

histórico. São estas contradições, que se vão agudizar substancialmente com a caída do 

sistema  em  uma  crise  estrutural,  as  que  determinam  novas  exigências  no  âmbito 

profissional, novas  demandas para o exercício profissional, em função de garantir uma 

adequada reprodução da ordem social  em tempos de barbárie. Entendemos que esta 

“hipótese diretriz”7 é portadora de um rico potencial explicativo a ser explorado que, sem 

dúvida, não será aqui esgotado; por isso, o tema continuará sendo objeto de ulteriores 

aprofundamentos. Neste sentido, o presente estudo não pode negar os traços do caráter  

introdutório  que o caracteriza,  enquanto  “orientação geral  de  sentido”  para  os  futuros 

desenvolvimentos possíveis.

De modo que nossa tentativa é de fundamentar teoricamente as atuais tendências 

históricas que vêm  tensionando a profissão de  Serviço Social, e procuram restringir os 

“sentidos” desta atividade para torná-la mera ferramenta da reprodução da ordem social, 

implementando  um  conjunto  de  instrumentos  –  adequados  às  exigências  da  fase 

sistêmica – encarregados de garantir o “controle social”. Partimos da hipótese de que, nas 

últimas décadas, este profissional se viu cada vez mais requerido para tarefas de gestão 

e administração – “técnica” e “eficiente” – das expressões mais ameaçadoras da crise 

estrutural do capitalismo. Cada vez mais o Serviço Social se torna uma profissão para 

“emergências  sociais”  –  uma  espécie  de  Serviço  Social  de  “catástrofes”  –,  devendo 

7 Segundo Iamamoto (1986), estas são formuladas com o fim de orientar a investigação, a partir do ponto 
real em que esta se encontra, e não idéias que devam ser confrontadas empiricamente para determinar sua 
validez.  Enquanto  a  crise  estrutural  se  confirme  historicamente,  expressando  destrutivamente  o 
aprofundamento das lógicas barbarizantes do capitalismo; enquanto o capital continue com seu processo 
triunfal e mundial de acumulação, a profissão de Serviço Social será  tensionada cada vez mais por uma 
demanda sócio-estatal mais restrita e estreita, que o situará como um operador dos diversos dispositivos 
desenvolvidos para “responder” à “questão social” contemporânea. Este tende a ser seu significado social 
sob os atuais parâmetros capitalistas. 
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reajustar seu perfil  de modo tal  a readequá-lo às atuais exigências da reprodução do 

capital. 

Enquanto atividade profissional especializada, o Serviço Social se vê impelido a 

redefinir  seu  perfil  para  lograr  inserir-se  adequadamente  nos  distintos  espaços 

ocupacionais que ainda lhe reserva o complexo da “administração social”. Sua força de 

trabalho deve readaptar-se em função de responder à demanda socio-histórica vigente no 

mercado de trabalho profissional, re-equipando-se para enfrentar as expressões cada vez 

mais “explosivas”, mais barbarizantes, que resultam do processo de reprodução do ser 

social nos moldes capitalistas.

Como sabemos, o significado social do Serviço Social depende da dinâmica 

das  relações  –  sempre  conflitivas  –  entre  as  classes,  e  dessas  com  o  Estado,  em 

sociedades e em contextos conjunturais específicos – pela mediação  do tratamento da 

“questão  social”  (Cf.  Iamamoto  e  Carvalho,  1986).  “É  na  implementação  de  políticas 

sociais e em menor medida em sua formulação e planificação que participa o Serviço 

Social” (Iamamoto, 2003, p. 221).
“O Serviço Social se gesta e se desenvolve como profissão reconhecida na 
divisão  social  do  trabalho,  tendo  como pano  de  fundo o  desenvolvimento 
capitalista industrial e a expansão urbana, processos estes aqui apreendidos 
sob o ângulo das classes sociais emergentes – a constituição e expansão do 
proletariado e da burguesia  industrial  –  e das modificações verificadas na 
composição  dos  grupos  e  frações  de  classe  que  compartem  o  poder  do 
Estado em conjunturas históricas específicas. (Iamamoto e Carvalho, 1986, p. 
77)

Assim, a “questão social” – compreendida como expressão do conflito de classes 

na sociedade capitalista  – se torna a  base de justificação da  emergência do  Serviço 

Social como uma especialização do trabalho coletivo.8 Segundo os autores:
“É  neste  contexto,  em que  se  afirma a  hegemonia  do capital  industrial  e 
financeiro, que emerge sob novas formas a chamada “questão social”, a qual 
se torna a base de justificação desse tipo de profissional  especializado.  A 
questão  social não  é  senão  a  expressão  do  processo  de  formação  e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade,  exigindo  seu  reconhecimento  como  classe  por  parte  do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 
contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 
tipos de intervenção, mais além da caridade e a repressão”. (ibidem) (grifos 
meus)

8 Esta  profissão é demandada para “trabalhar”  – sob determinados parâmetros estatais de intervenção 
social – sobre as refrações mais ameaçantes da “questão social”, dando respostas às mesmas através da 
operacionalização  de  um  conjunto  de  instrumentos  e  dispositivos  “anti-crise”  (especialmente  na 
implementação  de  serviços  sociais),  que  caracterizaram  as  estratégias  anti-cíclicas  do  capitalismo 
monopolista, fundamentalmente depois da segunda guerra mundial. 
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O  capitalismo  monopolista,  especialmente  a  partir  de  1930,  buscou  responder 

“mais estrategicamente” ao avanço de suas contradições através da “institucionalização” 

da “questão social” (leia-se “luta de classes”). Esta  nova estratégia sócio-reprodutiva do 

“capitalismo histórico” demandou um tipo peculiar de intervenção do Estado, a qual se 

caracteriza pelo desdobramento de suas capacidades para “salvar” as fraturas da ordem 

social  antagonista,  de  produzir  uma  integração social,  assim  como  um  conjunto  de 

mecanismos de regulação e administração da vida social. Segundo Netto (1992), com a 

entrada  do  capitalismo  em sua  fase  monopolista,  e  com o  objetivo  de  “antecipar-se 

estrategicamente” aos conflitos políticos derivados da dinâmica antagonista da sociedade 

burguesa,  se opera uma “internalização”  da “questão social”  por  parte  do sistema do 

capital.9 

Neste  sentido,  o  Estado  se  torna  uma  mediação  fundamental  do  processo  de 

reprodução das relações sociais, e com isso, da reposição das contradições mais íntimas 

do sistema em níveis superiores. A estas, base real da “questão social”, o profissional 

deverá responder adequadamente em seu trabalho. 
“O Estado passa a intervir diretamente nas relações entre o empresariado e a 
classe  trabalhadora,  estabelecendo  não  só  uma  regulação  jurídica  do 
mercado de trabalho, através da legislação social e laboral específicas, mas 
gerindo a organização e prestação dos serviços sociais, como um novo tipo 
de enfrentamento da questão social” (Ibidem).

Sem dúvida, tal internalização da “questão social”, seu tratamento regulatório para 

mantê-la  dentro  de  parâmetros  aceitáveis,  representa  uma  melhora  substantiva  nas 

condições imediatas da vida dos trabalhadores – base da “legitimação”  que o capital  

conseguiu  no  seio  de  suas  próprias  vítimas  exploradas,  ao  longo  do  século  XX  -, 

especialmente nos países centrais. 

Na  atualidade,  um  traço  curioso  que  caracteriza  a  modalidade  de  intervenção 

sócio-estatal na reprodução das relações sociais é o fato de que, junto à alteração da 

histórica demanda de atuar no processo produção de força de trabalho adequada para 

abastecer  as  necessidades  da  valorização  do  valor  (que,  no  capitalismo,  é  de 

humanização-desumanização), se afirma a tendência a demandar ao Serviço Social para 

trabalhar na administração da “força de trabalho estruturalmente supérflua”, ou seja, a 

9 Deste modo, naquela fase expansiva, de ascenso histórico do capitalismo – especialmente nos países 
centrais –, o Estado institucionaliza a dominação política e a subordinação do trabalho ao capital, logrando 
reproduzir as relaciones sociais do capital com certa legitimidade sócio-política. A partir da implementação 
desta nova estratégia de regulação social das contradições do capital, o sistema logra desencadear uma 
processualidade socialmente  agregadora,  progressiva em termos civilizatórios.  Tal  processo se realizou 
através da execução de políticas e serviços sociais que, contraditoriamente, trabalham para melhorar a 
reprodução da força de trabalho, integrando o trabalhador cada vez mais organicamente ao sistema que o 
explora e desumaniza. 
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mão de obra que não é mais necessária para a produção e que cada vez tem menos  

margem para sê-lo.10 

Então, se impõe a pergunta: o capitalismo contemporâneo alberga ainda energias  

capazes para  integrar, para “incluir”, aos crescentes contingentes populacionais que a  

agudização  de  suas  contradições  inerentes  posiciona  historicamente  como  

desnecessários, como uma população “excedente” ou “sobrante”? 

Se a resposta é não: qual é o impacto dessa realidade no chamado  significado 

social  da profissão? Há diferenças com aquele que caracterizou a  gênese do Serviço 

Social  profissional? Que  acontece  com  suas  modalidades  de  intervenção?  Em  que 

medida se registra hoje uma variação qualitativa do conteúdo da demanda sócio-histórica 

profissional, que afirma as tendências mais  repressivas e controladoras da ordem social 

burguesa? A nossa tese defende que, na atualidade, o Serviço Social está sendo cada 

vez mais demandado, mais mobilizado, para exercer funções diferenciadas na gestão e 

administração da barbárie neoliberal  contemporânea. 
Ao respeito da contradições enfrentadas pelo Serviço Social em dito contexto se 

destaca, no âmbito da intervenção profissional, uma sorte de “alternativa": trabalhar em 

função  da  “reprodução  da  força  de  trabalho”  (uma  de  suas  “demandas  históricas”, 

“clássicas”,  digamos...),  com  os  trabalhadores  estáveis  nos  empregos,  basicamente 

integrados na dinâmica sistêmica, ou trabalhar com a população sobrante, “excluída” da 

“ordem” global do capital.

Entendemos que ambas frentes de trabalho refletem, à sua maneira, o reforço dos 

traços socialmente regressivos manifestados pelo atual quadro civilizatório do capitalismo 

em franca decadência. Enquanto a primeira refere-se a sua inserção na prestação de 

“bons serviços”,  “serviços de qualidade”,  para manter  (reproduzir)  a  força de trabalho 

necessária  segundo  os  níveis  de  exigência  do  momento  histórico,  a  segunda  está 

associada ao aumento das políticas repressivas empregadas pelo sistema, especialmente 

a  criminalização da “questão social”, junto à emergência crescente de uma tendência à 

“assistencialização” das respostas para a mesma. 

Assim,  tanto  no  âmbito  estatal  como  na  empresa  privada,  seja  inserido  em 

processos  de  trabalho em  “serviços  sociais  mercantilizados”  (Saúde,  Educação, 

Previdência Social, etc.), seja na área de “recursos humanos” das empresas capitalistas; 
10 Nesse sentido, o que em verdade parece estar em curso é um duplo movimento na modalidade estatal de  
intervenção  ante  a  “questão  social”  que,  por  um  lado,  se  dirige  para  regular  aos  que  ainda  estão 
“integrados” (os que ainda são “necessários”) e, por outro, aponta a administrar (com os menores custos  
possíveis) a aqueles que provavelmente jamais voltarão a está-lo. Com relação ao estudo do primeiro caso,  
podemos dizer que existe acumulação teórica no âmbito do Serviço Social. Com respeito ao segundo, o 
estado da arte ali  está abaixo do suficiente – é o que apontamos com a idéia de “administração de a 
barbárie”.  

8



seja ainda nas diferentes dependências do “aparato institucional público”, são reforçados 

os dispositivos repressivos do “controle social” a partir da adoção de “critérios gerenciais” 

(de produtividade e flexibilidade) próprios do capitalismo neoliberal, os quais pesam cada 

vez mais na definição da orientação da intervenção profissional do Serviço social. Parece 

que,  por  sua  própria  “estrutura”,  a  realidade  estreita  permanentemente  suas  próprias 

margens  de  manobra,  processo  que  se  refrata  particularmente  em  nossa  categoria 

profissional,  reorientando o sentido de sua atividade e sua instrumentalidade  (Guerra, 

2007), até os obscuros e tristes horizontes do “possível”  sob os atuais parâmetros do 

sócio-metabolismo do capital.

Não obstante, não podemos esquecer que este último não implica a subestimação 

ou desaparição das funções e tarefas vinculadas com a reprodução da força de trabalho 

ainda “necessitada” pelo capital.

Por tudo isso, entendemos que o presente quadro societário apresenta grandes 

dilemas e enormes desafios para o Serviço Social na América Latina, especialmente para 

seus segmentos críticos. Entre estes, se destaca o da variação qualitativa da “demanda 

sócio-histórica” por este profissional, ou seja, as tendências presentes que buscam torná-

lo um administrador – competente e eficiente desde o ponto de vista técnico-operativo –  

da barbárie contemporânea.  Com a entrada do sistema em sua “crise estrutural”,  tais 

tendências cobram força e ganham espaços de poder,  pressionando para restringir  a 

intervenção desta categoria profissional à gestão do “dado”. O horizonte da ação tende a 

estreitar-se e se abre o espaço para “naturalizar a estrutura” da ordem social. 

Buscamos reunir aqui os que consideramos “dilemas e desafios” fundamentais do 

projeto profissional crítico do Serviço Social nestes tempos de barbárie.
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CAPITULO I

O CAPITALISMO CONTEMPORANEO E A PARTICULARIDADE DA SUA 
CRISE

Vários autores afirmam que desde a crise de 1970 até  nossos dias, a 

sociedade capitalista passa por uma época histórica caracterizada pela ativação 

de  seus  “limites  absolutos”.  Segundo  essa  perspectiva,  isso  implica  num 

funcionamento altamente instável, que se instala e passa a fazer parte de forma 

permanente  da  reprodução  da  ordem  social.  Nessa  análise  da 

contemporaneidade,  na  atual  fase  de  desenvolvimento,  ao  exercitar  sua 

reprodução ampliada, o sistema do capital inevitavelmente produz crises cada vez 

mais abrangentes, profundas e destrutivas. O fato de ter atingido seus “limites 

estruturais” como resultado do sucesso de seus esforços por ampliar o ambiente 

dos negócios capitalistas, revela sua atual decadência como “projeto civilizatório”. 

Nesse sentido, as próprias respostas elaboradas pelos capitalistas para “fugir” do 

fantasma da crise,  são as principais  responsáveis  pelas  tendências altamente 

destrutivas  vigentes,  assim  como  por  seus  rebatimentos  nas  formas  de 

sociabilidade contemporâneas. 

Nessa  perspectiva,  encontram-se  as  formulações  críticas  do  húngaro 

István Mészáros, do norte-americano David Harvey e do egípcio  Samir Amin, 

todos inscritos na tradição marxista. Esses autores parecem coincidir em que o 

caráter verdadeiramente trágico do nosso tempo é visível quando se comprova a 

existência  factual  de  potências  produtivas  capazes  de  destruir  totalmente  o 

planeta, e com isso, o “mundo dos homens”. A existência de condições efetivas 

para a destruição total do ser, como resultado do próprio desenvolvimento das 

forças produtivas da sociedade sob o capitalismo, evidencia a irracionalidade que 

comanda a ordem social. Sob este sócio-metabolismo, o “progresso” - entendido 

como aumento das capacidades produtivas da sociedade -, porque subsumido ao 

imperativo  da  “valorização  do  valor”,  implica  níveis  crescentes  de  destruição 

civilizatória, de produção de barbárie social. 

É  nesse  sentido,  que  a  chamada  “crise  estrutural  do  capital”  marca  o 

esgotamento – provavelmente definitivo – do potencial  emancipatório,  algumas 
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vezes engendrado pelas relações sociais capitalistas, embora sempre de maneira 

relativa e contraditória, jamais absoluta.

Diversos são os aspectos que caracterizam a “crise estrutural”, dentre os 

quais, podemos destacar: seu “caráter crônico”, sua tendência a se tornar uma 

crise  permanente,  já  não  cíclica  e  transitória;  o  acirramento  progressivo  das 

dificuldades  para  integrar  à  força  de  trabalho,  ou  seja,  o  aprofundamento  da 

tendência  a  prescindir  do  “trabalho  vivo”  –  embora  nunca  absolutamente;  as 

assustadoras  dimensões  atingidas pela  “incontrolabilidade”  do  sistema no  seu 

conjunto  e  da  destrutividade  crescente  que  tem  assumido  seu  processo 

reprodutivo como ordem social. Nesse quadro, em face do desdobramento das 

energias destrutivas do sistema, com o reforço dos instintos mais primitivos e 

predatórios do capital,  cresce a ameaça representada pelo potencial  destrutivo 

disponível – que, como foi dito, conta com capacidade para acabar com a vida no 

planeta.

Segundo esses autores, o capitalismo atingiu um nível de desenvolvimento 

de certas contradições medulares que está impedido de resolver através de “mais 

capitalismo”, ou seja, por meio da expansão de seus domínios, pela expansão de 

seu ambiente. Essa resposta para a crise, – resposta que em outras fases do 

capitalismo revelara-se progressiva, – hoje, não pode resultar em outra coisa que 

aceleração  de  um  processo  de  “produção  de  barbárie”,  nas  suas  diferentes 

formas  e  âmbitos  sociais.  Na  contemporaneidade  capitalista,  a  reprodução  e 

aprofundamento  da  dinâmica  do  capital,  resultam  num  processo  de 

desumanização  e  barbárie;  hoje,  sem  dúvida,  são  essas  as  tendências  que, 

predominantemente,  se  afirmam.  Assim,  qualquer  subestimação  analítica  do 

acirramento dos traços destrutivos  do sócio-metabolismo do capital  representa 

uma mistificação (muitas vezes intencional), que claudica em face dessa ordem 

social exausta e decadente, e colabora com a “naturalização” da sua natureza 

depredadora inerente. Se a profundidade do problema que estamos apresentando 

não é compreendida ou subestimada e se alimenta o ajuste com o mesmo, a 

naturalização do processo de produção destrutiva atualmente em curso afirma-se 

consolidando a barbárie.    

A  atual  fase  de  reprodução  sistêmica,  segundo  nossos  autores,  é 

qualitativamente  diversa  daquela  que  caracterizou  o  segundo  pós-guerra, 

baseado numa expansão  saudável  do  capitalismo,  particularmente  a  partir  da 
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reconstrução de importantes regiões do mundo desbastadas pela guerra. O nosso 

tempo histórico constitui-se como uma nova fase capitalista, a qual, como vimos, 

revela a presença de limites absolutos, que impossibilitam, de forma crescente, 

uma  reprodução  controlada  das  “pulsões”  da  acumulação  do  capital.  Esse 

processo, encontra-se hoje, livre de qualquer atadura, e não se mostra disposto a 

aceitar que lhe imponham limites para seu livre movimento.

Todavia, é importante ressaltar que a entrada do capitalismo na sua fase 

de crise estrutural, mais do que uma mudança essencial no sócio-metabolismo, 

sua lógica, representa um chão histórico qualitativamente diverso, desde o qual 

se posiciona e se projeta. É por isto que a nova fase do capitalismo precisa ser 

estudada detidamente e compreendida em profundidade. A diferencia de algumas 

décadas atrás, quando as classes subalternas conseguiram extrair importantes 

“concessões e conquistas” (certas melhoras nas suas condições de vida e de 

trabalho;  níveis  interessantes  de  proteção  social  em  alguns  países;  direitos 

sociais,  etc.),  ampliando  o  peso  sócio-político  da  classe  trabalhadora,  como 

resultado  de  agitadas  jornadas  de  luta  social  (que  depois  e  mostraram 

perfeitamente  reversíveis).  Hoje,  as  margens  sistêmicas  para  absorver  as 

demandas  dessas  camadas  parecem  estreitar-se  cada  vez  mais,  reduzindo, 

sensivelmente, o horizonte de transformações.

Segundo Mészáros, o capitalismo correspondente ao segundo pós-guerra 

encontrou condições para realizar certas “concessões” e assimilar reivindicações 

dos  trabalhadores.  Naquela  fase,  o  sistema  conseguiu  integrar  essas 

reivindicações,  de  modo  funcional  à  sua  reprodução  ampliada,  tornando-as 

“vantagens produtivas”, capazes de renovar as energias do processo “infinito” de 

auto-expansão.  Tais  vantagens,  começaram  a  se  tornar  obstáculos  para  a 

acumulação em finais de 1960, demandando seu desmonte (MÉSZÁROS, 2002).

Para  Harvey  (2005),  a  nova  fase  do  capitalismo  revela,  clara  e 

dramaticamente,  que  a  “auto-expansão  produtiva”  deixou  de  ser  uma  “saída” 

segura e tranqüila para fugir das contradições mais explosivas que derivam do 

desenvolvimento  antagonista  da  acumulação  do  capital.  O  estreitamento  das 

possibilidades para encontrar “saídas viáveis”, obriga ao sistema do capital como 

um todo,  a  reagir  em face  de  qualquer  tentativa  de  limitar  ou  frear  seu  livre 

desdobramento  global.  Dita  auto-expansão,  hoje,  está  acompanhada  pela 

crescente  “perda  de  controle”  da  regulação  do  processo  societário  no  seu 
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conjunto.  Assim,  nessa  nova  fase  do  capitalismo,  que  parece  não  suportar 

qualquer intento de controlar e regular seu desenvolvimento, pela própria lógica 

que comanda sua dinâmica, o sistema do capital tornou-se incontrolável.

Nesse  quadro,  qualquer  esperança  nas  possibilidades  do  capitalismo  e 

seus agentes se auto-impor limites morais e humanos, que possam atuar como 

freios ao desdobramento das suas tendências mais destrutivas e barbarizantes é 

descartada.  As  programáticas  que  falam  das  possibilidades  de  efetivar  uma 

administração  satisfatória,  estável  e  duradoura,  para  as  cada  vez  mais 

permanentes e violentas contradições sistêmicas,  não logram obter  resultados 

suficientes.  O  que  hoje  se  registra,  é  que  as  reivindicações  trabalhistas  que 

apontam  para  modificações  de  aspetos  substantivos  ou  estruturais  da  ordem 

social aparecem cada vez mais integradas, para além de justas ou urgentes, que 

socialmente possam ser. 

Desde  essa  perspectiva,  uma  das  expressões  mais  contundentemente 

dramáticas  da ativação dos limites absolutos do capitalismo é,  sem dúvida,  a 

questão ambiental, a qual não encontrara condições de resolução ou regulação 

viável  sob os  parâmetros  da  ordem capitalista.  Assim,  toda  reivindicação  que 

confronte os imperativos predatórios cada vez mais acirrados do funcionamento 

sistêmico será considerada uma ameaça a enfrentar, um obstáculo a superar a 

qualquer  custo,  em  função  de  garantir  a  reprodução  sempre  ampliada  do 

processo de acumulação capitalista. 

Outro “limite estrutural” fundamental salientado pelos autores é o próprio 

trabalho humano. Esse, sem deixar de ser o produtor efetivo da riqueza social, o 

verdadeiro sujeito da produção material da vida social, hoje, aparece cada vez 

mais  como  um  elemento  “dificilmente  integrável”  na  sua  totalidade;  dita 

contradição, pode se tornar “explosiva” para o sistema, posto que a força humana 

de trabalho – hoje especialmente a supérflua - constitui-se como um fenômeno 

insuperável sob os parâmetros capitalistas atuais . O que fazer com as massas 

globalmente crescentes de trabalhadores supérfluos? Para as necessidades do 

capital, essa questão tem se tornado para a renovação do capitalismo no longo 

prazo.

Segundo a perspectiva marxiana, o capital se alimenta de trabalho vivo e, 

contraditoriamente,  precisa  permanentemente  exercer  fortes  ajustes  sobre  o 

mesmo  para  enfrentar  suas  crises  recorrentes  e  garantir  o  ritmo  e  a  escala, 
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demandadas pela acumulação nos diferentes momentos históricos.  A partir  da 

grande crise do capitalismo em meados dos anos 1970, assistimos um processo 

de reversão das conquistas relativas à classe trabalhadora, que se engendra num 

monumental  movimento  histórico  de  regressão  civilizatória.  Sob  o  rótulo  de 

neoliberalismo, as políticas de liberalização do capitalismo implicaram o desmonte 

da arquitetura societária do pós-guerra; fortemente tencionadas pelas doutrinas 

ideológicas de Keynes e Marx, as mesmas, foram declaradas ultrapassadas pela 

nova hegemonia capitalista. A “necessidade” do capital de se reestruturar tornou 

imperiosa  a  aplicação  dos  “ajustes  estruturais”,  que  foram  desenhados  e 

difundidos  pela  “nova  hegemonia”,  como  as  políticas  mais  adequadas  para 

enfrentar  as  turbulências  da  presente  fase  neoliberal  do  capitalismo.  Tal 

“necessidade” sistêmica, torno-se uma alavanca, que impulsionou – sem reparar 

em custos humanos - o triunfo dos interesses do capital em face dos projetos e 

experiências societárias reivindicadas como alternativas.

Desde nossa perspectiva, trata-se de pensar nas variantes historicamente 

possíveis a essa ordem social decadente e cada vez menos humana. Procuramos 

fazer  isto,  longe  de  toda  “perplexidade  paralisante”  e  para  além de  qualquer 

“ideologicismo voluntarista”.  Mais longe possível  da ansiedade “do novo”;  sem 

desejo de desqualificar a experiência de lutas acumuladas, nem fazer um juízo 

moral  da  eficácia  política  das  lutas  por  conquistas  para  os  trabalhadores  - 

“reformas”  sociais  -  dentro  do  marco  capitalista,  tratamos  de  compreender  a  

metamorfose  que  se  opera  na  subsunção  do  trabalho  ao  capital  na  atual  

modalidade de reprodução do sócio-metabolismo capitalista na sua fase de crise  

estrutural. O trabalho, sem deixar de ser um momento elementar e necessário da 

acumulação, aparece, cada vez mais, como um fenômeno dispensável em alta 

escala.  Por  sua  vez,  a  ameaça  do  desemprego é  um dos instrumentos  mais 

eficazes na construção do “terror de mercado” na classe que vive da venda de 

sua força de trabalho.

Nesse sentido, o que Mészáros chama de “sombra da in-integrabilidade”, 

torna-se um momento constitutivo e de longo prazo no funcionamento sistêmico. 

Por  isso,  todas  as  narrativas  societárias,  que  atualmente  procurem  formular 

respostas  às  contradições  estruturais  que  o  capitalismo  contemporâneo 

apresenta, tem que enfrentar teoricamente esse problema, para não ficar na letra, 

reduzido à declaração de boas intenções, historicamente impraticáveis. O papel 
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da  crítica  radical  nesse  contexto  é  da  maior  importância;  tem a  “missão”  de 

polemizar com as perspectivas “integracionistas”, regulacionistas, que albergam 

uma concepção “otimista” sobre as possibilidades de administrar o funcionamento 

global do capitalismo, amortecendo suas tendências mais agressivas e violentas. 

Se as tendências à crise estrutural do capitalismo se afirmam, e com elas 

as lógicas destrutivas primam nas respostas capitalistas a suas próprias crises, a 

sorte  reservada  para  o  conjunto  da  classe  trabalhadora  e  suas  diferentes 

camadas  é  triste.  As  possibilidades  de  conquistar  reformas  substantivas;  de 

ampliar  as  margens  do  sistema,  possibilitando  absorver  certas  reivindicações; 

enfim,  pareceria  que os espaços da humanização do ser  social  encontram-se 

cada vez mais interditados. Um quadro de tais mudanças implica um conjunto de 

profundos replantios teóricos, políticos e organizativos de enorme importância. 

Por fim, queremos alertar sobre um risco iminente nessa análise, com o 

qual teremos que ter especial cuidado. Trata-se, por um lado, de tomar distância 

tanto  do  “evolucionismo  linear”,  pressente  na  caracterização  do  capitalismo 

contemporâneo de certa esquerda, onde se superestima o fato de que as crises 

persistentes  “possibilitariam”  (necessariamente)  mudanças  de  relevância 

histórica, revoluções sociais. Na verdade, não existe garantia alguma de um “fim 

da história” –, tal como pregado pelos “ideólogos neoliberais”; muito menos, que o 

dito final seja um “final feliz”. Existem apenas probabilidades histórico-concretas e 

processos determinados socialmente pelas forças políticas pressentes em cada 

cenário.  É  cristalino  para  nós como as atuais  tendências  de  desenvolvimento 

histórico, mais do que nos aproximar (necessariamente) da plena emancipação 

humana, parece nos conduzir ao abismo. Todavia, a história está aberta.  

1.1. O  sócio-metabolismo  do  capital:  sua  tendencia  à  crise  e  a 
necessidade do “controle social”

Qual  a  natureza  dos  traços  que  operam  na  constituição  da  fisionomia 

societária  contemporânea?  Quais  as  formas  de  sociabilidade  criadas  e 

reproduzidas pelo capitalismo em crise estrutural? Desde uma perspectiva crítica, 

a compreensão efetiva do funcionamento do sistema só é possível apreendendo a 

processualidade  que  produz  as  determinações  particulares  a  cada  época 

histórica;  e,  na  pergunta  pelas  bases  concretas  da  história,  por  conhecer  os 

fundamentos reais do acontecer social.  
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A nossa análise da “sociedade capitalista madura” baseia-se na tese de 

que o capital é muito mais que um artigo material, ou um conjunto de riquezas 

materiais;  partimos para a compreensão do capital  não como um objeto,  mas 

como  um  processo  de  produção  de  relações  sociais  particulares.  A 

contemporaneidade societária  mostra as formas de sociabilidade resultante da 

materialização global da relação social do capital como predominante. Desde uma 

perspectiva marxista, o modo de produção material da vida social – que é social – 

capitalista,  hoje  plenamente  consolidado,  maduro,  constitui-se  como  o  chão 

histórico sobre o qual tem que se projetar sociedades alternativas. 

A nossa premissa é que só a partir da captação do movimento efetivo do 

real,  poderá  se  planejar  ações  estratégicas  capazes  de  contrastar  as  atuais 

tendências a barbarização da vida social. A  análise crítica dos fundamentos da 

nossa contemporaneidade, é pressuposto incontornável do projeto societário, que 

reivindica  a  urgência  de  emancipar  o  humano,  de  libertar  o  ser  social  das 

correntes de alienações em que se encontra preso. 

O capital é uma relação social que já não admite limites ou controles e não pode  

deixar de impor os seus...

Existe  uma  reflexão  importante  dentro  da  tradição  marxista  sobre  a 

presença na obra marxiana, articulada à categoria da totalidade, de uma lógica 

imanente ao capital, que opera como determinação elementar para o conjunto da 

sociedade capitalista. São vários os momentos em que Marx fala do capital como 

uma objetividade intrinsecamente expansiva, que tende a se impor e dominar o 

mundo dos homens.  A mesma,  segundo o  crítico  comunista,  atua  como uma 

“segunda  natureza”,  que  materializa  modos  específicos  de  sociabilidade, 

correspondentes  às  suas  diferentes  fases  históricas,  e  que  comporta  a  triste 

particularidade de ser um poder criado pela sociedade, mas que se volta contra 

ela, a enfrenta e oprime, como algo estranho, externo. A sociedade capitalista, 

que implica uma produção social alienada, não tem levado os homens à plena 

realização das suas capacidades; antes, tem conduzido-lhes, a partir da adoração 

fanática e cega da sua lógica fetichista, à beira do abismo. 

A  lógica  inerente  ao  capital,  ancorada  na  sua  sede  de  valorização,  de 

acumulação sempre crescente, obriga as suas personificações a fazerem tudo 

para sobreviver  à concorrência mundializada e não falir;  nesse intuito,  com a 
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fratura em classes sociais, a humanidade diariamente enfrenta a si mesma, em 

função  de  manter,  aprofundar  ou  reverter  o  atual  estado  das  coisas.  Nesse 

sentido,  compreender  como a  lógica  do  capital  hoje  se  realiza,  analisar  suas 

características  e  tendências  predominantes  -  por  ser  pré-requisito  de  um 

posicionamento de “superação” -,  torna-se um dos principais desafios da crítica. 

Todavia, não se pode cair num “fetichismo” do capital, e tratá-lo como uma 

“entidade”  com  capacidade  teleológica  para  comandar  conscientemente  o 

“destino”  da humanidade.  Contrariamente,  a  idéia  de  uma lógica imanente  ao 

sócio-metabolismo do capital tem a ver com o peso determinante que o principio 

da “totalidade” assume na reflexão marxiana; a centralidade que Marx outorga-lhe 

na determinação dos seus complexos constitutivos. O crítico alemão verifica que, 

uma vez consolidado o modo de produção capitalista como predominante e pela 

sua  lógica  inerente,  a  história  está  marcada  pelos  impulsos  irrefreáveis  à 

expansão, que caracterizam essa ordem social; a mesma, pela peculiar relação 

concentradora e centralizadora que a preside, não logra saciar suas ânsias de 

acumulação e precisa se impor constantemente para sobreviver.  

Mészáros formula  uma interpretação da sociedade  do  capital  como um 

sistema com vocação de absorver tudo; como um movimento que, como resultado 

do próprio desenvolvimento, fecha-se cada vez mais sobre si mesmo e não deixa 

nada  fora  da  sua  lógica.  Nesse  sentido,  o  sistema  do  capital  é  forte  e 

agressivamente “totalitário”; uma forma particular de organização da vida social, 

que  se  estrutura  a  partir  de  um desgarro  social  fundamental:  sua  fratura  em 

classes  sociais  com  interesses  antagônicos.  Na  reprodução  ampliada  e 

permanente  de  fraturas  sociais,  encontra-se  a  essência  trágica  dessa  ordem 

social;  sua  impossibilidade  crônica  de  resolvê-las  marca  seu  esgotamento 

civilizatório, e revela os enormes desafios de sua necessidade de superação. À 

dita lógica sistêmica, que tudo captura e submete, não estão alheios os homens, 

os  que  atuam  como  “personificações”  do  capital,  como  interlocutores 

subordinados e “obedientes ao amo”; o capitalismo tem atualizado as expressões 

histórico-sociais decorrentes da ativação dos limites estruturais atingidos pelo seu 

funcionamento contraditório. 

Uma das mais preocupantes dessas contradições é, para o autor, os riscos 

colocados pela “incontrolabilidade total  do sistema”.  Segundo ele,  a afirmação 

firme  da  lógica  do  capital,  sob  os  atuais  parâmetros  da  acumulação,  tem 
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despertado  os  perigos  catastróficos  da  impossibilidade  de  estabelecer  um 

domínio  do  funcionamento  capitalista  como um todo,  de  modo  a  favorecer  o 

desenvolvimento dos interesses gerais do capital. Escreve: 
“... o capital jamais se submeteu a controle adequado duradouro ou a 
uma  auto-restrição  racional.  Ele  só  era  compatível  com  ajustes 
limitados e, mesmo esses, apenas em quanto pudesse prosseguir, 
sob uma ou outra forma, a dinâmica de auto expansão e o processo 
de acumulação. Tais ajustes consistiam em contornar os obstáculos 
e  resistências  encontrados,  sempre  que  ele  fosse   incapaz  de 
demoli-los”. (MÉSZÀROS, 2002, p. 100)

Sua própria essência concorrência impede uma acumulação “tranqüila” e 

duradoura no sistema. Por sua vez, é bom lembrar, que dita incontrolabilidade 

total  é produto do desdobramento histórico, quase pleno, das relações sociais 

capitalistas, e não a carência ou atraso delas. Nesse sentido,  para o autor,  a 

relação social do capital “é uma forma incontrolável de controle sócio-metabólico”. 

(Ibid.,p.96). Dirá o autor: 
“Em  grande  parte  graças  a  sua  incontrolabilidade,  o  capital 
conseguiu superar todas as desvantagens que se opuseram a ele, 
elevando seu modo de controle metabólico ao poder de dominância 
absoluta  como sistema global  plenamente  estendido.  No  entanto, 
uma  coisa  é  superar  e  subjugar  restrições  e  obstáculos 
problemáticos, e outra muito diferente é instituir princípios positivos 
de  desenvolvimento  social  sustentável,  orientados  por  critérios  de 
objetivos  plenamente  humanos,  opostos  à  cega  busca  de  auto-
expansão do capital”. (Ibidem, p.101)

Desde sua origem histórica, o capital  revelou-se uma potentíssima força 

“totalizadora”,  à  qual  tudo  ia  se  sujeitando,  sem  reparar  nas  conseqüências 

sociais  e  ambientais  que  seu  progresso  implacável  demandava.  Não  há  na 

história outra ordem social capaz de absorver e submeter todas as dimensões da 

vida social  à sua lógica unilateral,  como o capitalismo. Nenhum outro sistema 

social tem conseguido um sucesso tão extraordinário, tornar sua relação particular 

em universal, determinar, fundamentalmente, o conjunto da humanidade. Hoje, os 

imperativos da lucratividade capitalista dominam, amplamente a enorme maioria 

do  planeta;  a  lógica  que  motoriza  o  capital,  comporta  uma  tendência  que  o 

impulsiona a ultrapassar permanentemente qualquer limite ou obstáculo que se 

lhe enfrente - posto que sua viabilidade histórica depende disso, não pode deter 

os “custos civilizatórios” que sua reprodução ampliada implica. Esse é o traço 

violentamente característico da contemporaneidade sistémica; uma determinação 
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que influi na produção da sociabilidade que lhe é própria, a que se vê cada vez 

mais animalizada.

Pela  sua  própria  “natureza”,  esse  sócio-metabolismo,  necessariamente, 

tentará  contornar  as  tentavas  de  controlar,  de  “administrar”,  sua  dinâmica 

antagonista. Segundo o autor: 
“É verdade que esta característica torna este sistema mais dinâmico 
do  que  todos  os  modos  anteriores  de  controle  sociometabólico 
juntos.  Contudo,  o  preço  a  ser  pago  por  esse  incomensurável 
dinamismo totalizador é, paradoxalmente, a perda de controle sobre 
os processos de tomada de decisão”. (Ibidem. p. 97) 

Assim, sob o capitalismo, não só os trabalhadores perdem o controle sobre 

o processo social e encontram-se “alienados”, também os próprios capitalistas. 

Esses, para além da ilusória liberdade de escolha, presente nas suas “trocas” e 

sua vasta disponibilidade de riquezas, não são mais que meras personificações 

presas  aos  desígnios  do  capital.  Os  capitalistas,  assim  permanecem,   para 

conservarem  suas  privilegiadas  posições  de  possuidores  de  capital,  de 

proprietários  capitalistas,  de  classe  dominante.  Desde  uma  perspectiva 

efetivamente universal, autenticamente genérica, pode se pensar os capitalistas, 

também,  como  “escravos”  do  capital.  Enquanto  os  trabalhadores  não  podem 

abandonar a luta pela manutenção da sua condição de existência, os capitalistas, 

para  conservarem  sua  condição  de  existência  como  classe  possuidora,  não 

podem parar de impor seus interesses particularistas.   

Devido  a  sua  natureza,  o  tipo  de  controle  sócio-metabólico  do  capital  

precisa criar uma singular “estrutura hierárquica” de comando, que define a sorte 

dos indivíduos sociais, segundo a posição ocupada na sociedade. A causa dessa 

peculiar modalidade antagonista e fraturada de organizar a vida social, constitui-

se numa particular relação entre economia e política, que seria impensável em 

épocas históricas anteriores, onde o Estado (moderno) terá que complementar e 

tentar regular sua dinâmica em aspectos essenciais (Ibidem, p. 98).

Dita  “modalidade de controle”  da  produção social  da  vida  material  está 

baseada numa radical  separação –  indispensável,  desde o  ponto  de vista  do 

capital – entre a produção dos bens necessários para a reprodução social e seu 

controle  pelos produtores diretos.  Segundo o autor,  contrariamente às antigas 

comunidades “auto-suficientes”, onde a produção estava orientada basicamente à 

satisfação das necessidades – a produção de “valores de uso” para seu consumo 
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mais ou menos imediato (o sistema feudal da Idade Média, por exemplo)-, nas 

modernas unidades econômicas do capitalismo opera-se a perda desse vínculo 

forte à produção, seu controle e sua apropriação social. As dimensões atingidas 

por tal dissociação (produção-controle) expressam o avanço do modo particular 

de  controle  social  do  capital,  assim  como  seu  potencial  para  influir  sobre  os 

processos societários (Ibidem, p. 101).11

Pela primeira vez na história os seres humanos enfrentam-se com uma 

estrutura de controle social,  que tende a constituir-se como um “sistema total”, 

capaz de detonar os obstáculos que se apresentarem no caminho; o mais trágico 

da situação é o enfrentamento, por parte da humanidade, a um poder criado com 

suas próprias mãos, que já não pode controlar e que a oprime.

A diferença qualitativa existente entre as “comunidades auto-suficientes” e 

as “modernas unidades econômicas capitalistas”, é que a segunda precisa criar 

uma necessária  distância entre os momentos da produção e o consumo para 

permitir a existência de um espaço para o intercâmbio, as trocas do socialmente 

produzido. Esse tal espaço, para a perspectiva marxiana, constitui-se como uma 

“falsa mediação”, como um artifício social onde se consolida a separação (nada 

necessária)  da  produção  e  o  consumo,  nunca  mais  imediatos.  A  esfera  da 

“circulação”, que assim nasce - que albergara os diferentes tipos de produtos do 

trabalho-, permite o intercâmbio dos mesmos, para que o ciclo da produção – 

distribuição  e  troca  –  consumo,  peculiar  do  capitalismo,  se  complete 

materializando  sua  reprodução.  A  circulação,  então,  é  o  âmbito  onde  as 

mercadorias produzidas vão se “realizar” - e com ela, a apropriação capitalista da 

mais-valia -, e a acumulação do capital se reproduz. 12

 Nesse sentido, afirma o autor: 

“Assim, como sistema de controle metabólico, o capital  se torna o 
mais  eficiente  e  flexível  mecanismo  de  extração  de  trabalho 
excedente  (...)  o  sistema  do  capital  constantemente  redefine  e 

11 Na maior oposição possível às formas anteriores de comunidades reprodutivas auto-suficientes, 
as unidades econômicas modernas não procuram nem são capazes de auto-sustentar-se. A partir 
da consolidação dessas condições, ao ritmo do progresso sistêmico, se abrira a possibilidade de 
universalizar  o  fenômeno  da  alienação  e  dos  processos  de  reificação  das  relações  sociais 
propriamente capitalistas.
12 O fundamental aqui é a idéia de que a circulação (uma falsa mediação) é vitalmente necessária  
para a ordem capitalista. Numa outra ordem social, tal espaço poderia ser totalmente secundário.  
A libertação dos limites da auto-suficiência  são muito  favoráveis  à  dinâmica expansionista  do 
capital;  de  outra  forma,  o  sistema  não  poderia  ser  caracterizado  como  movimentado 
incessantemente pela dinâmica sempre expansiva da acumulação. Nas palavras de Mészáros: “ao 
libertasse das restrições subjetivas e objetivas da auto-suficiência, o capital transformasse no mais 
dinâmico e competente extrator de trabalho excedente em toda a história”. (Ibidem, p. 102)
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estende seus próprios limites relativos, prosseguindo no seu caminho 
sob as circunstâncias que mudam, precisamente para manter o mais 
alto grão possível de extração de trabalho excedente”.  (Ibidem.,  p. 
103)

Uma vez  consolidada como relação social  dominante,  o  capital  impede 

qualquer unidade mais ou menos imediata entre esses momentos essenciais da 

vida dos indivíduos sociais; a mesma torna-se, crescentemente, problemática e 

contraditória.  Em consequência,  emergem as chamadas “crises  de realização” 

das  mercadorias,  que  se  apresentam  como  crises  de  superprodução  ou 

subconsumo. Ditas crises, representariam um verdadeiro absurdo numa ordem 

social  diferenciada  da  do  capital.  A  triste  particularidade  que  essas  crises 

comporta  está  no  fato  de  que  as  mesmas acontecem,  concomitantemente,  à 

miséria mais gritante de amplas camadas da população. Fica evidenciado, assim, 

o caráter altamente irracional do pressente ordenamento societário.

Como foi dito, para que a sociedade do capital se afirme historicamente, é  

preciso que os limites objetivos e subjetivos impostos pela auto-suficiência sejam 

eliminados; e sobre suas ruínas, é preciso edificar um conjunto de concepções 

ideológicas inteiramente  reificadas  e  fetichistas, como a noção “ideológica”  de 

trabalho  livre (contratual),  própria  da  sociedade  burguesa.  Contrariamente  à 

escravidão e à servidão, essa forma de explorar o trabalho, absolve o capital de 

ter  que  exercitar  abertamente  a  violência,  a  dominação  forçada,  já  que  a 

“escravidão  assalariada”  é  internalizada  pelos  próprios  trabalhadores  e  não 

precisa  de  uma  dominação  política,  externa  e  explícita,  para  se  reproduzir  – 

tirando situações graves de crises.13

Cabe salientar  que  a  superação  da  “auto-suficiência”  permitiu  um salto 

enorme na produtividade do trabalho,  mas,  a  mesma,  se  realiza ao preço da 

perda  de  controle  sobre  o  conjunto  do  processo  produtivo  por  parte  dos 

produtores diretos e, ao longo prazo, da reprodução do sistema. Para o autor, a 

história do capitalismo evidencia que seu imperativo de intensificar cada vez mais 

sua expansão resulta na perda de controle do sistema como um todo; enquanto 

foi possível, o capital enfrentou suas crises de valorização pela via da expansão 

do  seu  ambiente.  Hoje,  pela  profundidade  atingida  por  seu  funcionamento 
13 Segundo o nosso autor, ao instaurar a figura do trabalhador assalariado, livre proprietário de si 
mesmo, como a forma pertinente às relações de produção capitalistas, a sociedade do capital  
constrói  a  aparência  de uma “igualdade substantiva”  entre  os  indivíduos sociais.  Embora sua 
verdade  esteja  apenas  no  nível  formal,  superficial,  tal  conceito  resulta  indispensável  para  a 
consolidação e legitimação da ordem social capitalista.
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contraditório,  dita  saída  tem  criado  o  risco  (possivelmente  fatal)  da 

incontrolabilidade total do sistema. Isto se vê potencializado, perigosamente, pela 

impossibilidade sistêmica de efetivar um novo movimento expansivo com alcance 

suficiente para saciar as exigências reprodutivas atuais capazes de permitir um 

movimento socialmente “agregador” (Ibidem, p. 104).

 Para  o  autor,  os  agudos  problemas  que,  atualmente,  a  sociedade 

contemporânea  apresenta,  são  expressões  claras  dos  defeitos  estruturais 

próprios dessa ordem social,  que resultam da maturação de suas contradições 

inerentes.  Como  metabolismo  social  altamente  desenvolvido,  o  capitalismo 

demonstra sua impossibilidade de admitir controles e uma administração eficiente 

duradoura; assim, sua capacidade de regular e gerir suas contradições e conflitos 

mais  explosivos  (como  se  conseguiu  em  fases  passadas,  pela  via  da  sua 

expansão), encontra-se seriamente limitada. Tais defeitos estruturais do sistema 

do capital determinam a emergência de um conjunto de problemas, que tem sua 

raiz tanto naquela “necessária”,  -  embora falsa – separação entre a  produção 

social e  seu  controle,  quanto  na  fratura  (nada  necessária)  entre  produção  e 

consumo.14

1.1.1.Quando a produção se torna destruição 

Segundo Mészáros (2002), sob o modo de produção capitalista a produção 

dos bens (valores  de uso)  necessários  para  reproduzir  a  vida  assumem uma 

forma peculiar definida pelo fato de ser um processo que aponta principalmente à 

realização de trocas de produtos no mercado (valores de troca),  antes que à 

satisfação imediata das necessidades sociais;  dita orientação é fundamental  à 

reprodução da acumulação de capital. Isto tem a ver diretamente, com a própria 

natureza dessa ordem social, que segmenta produção e consumo imediato, que 

responde à satisfação de necessidades. Assim, o processo de produção material 

no  capitalismo configura-se  como processo de produção de mercadorias,  que 

14 Segundo o autor, enquanto a primeira oposição delimita o campo das classes sociais (ou seja,  
quem são os dominados e explorados e quem são os dominadores, exploradores), a segunda 
refere-se  à  desigualdade  substantiva  na  apropriação  da  produção,  onde  o  consumo  mais 
desperdiçador  e  alienante  contrapõe-se  à  negação  da  satisfação  mais  elementar  das 
necessidades humanas de milhões de indivíduos sócias no planeta. Assim, sob pressão de uma 
feroz concorrência inter-capitalista, o conflito inerente à esfera da circulação tem a ver com a 
necessidade do capital de expandir permanentemente este âmbito para além de qualquer fronteira 
nacional,  de modo a formar uma circulação cada vez mais global  capaz de dar  respostas ás 
crescentes dificuldades encontradas para a realização dos lucros capitalistas (Cf. Ibid., 2002, p. 
105). 
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concorrem ao mercado para sua “realização”. A forma mercadoria permite que o 

artifício  da  “valorização”  cobre  vida  e  gradualmente  se  constitua  numa 

determinação fundamental das relações sociais. Em outras palavras, o processo 

de produção capitalista é, antes de tudo, um processo de produção de mais-valia, 

a qual só é efetivamente apropriada pelo capitalista, uma vez que a mercadoria 

for vendida no mercado, e o ciclo se fecha. 

Hora,  para  que  a  produção  seja  dissociada  da  satisfação  imediata  de 

necessidades,  e  que o  processo de trabalho possa engendrar  o  processo de 

valorização, é necessário que ocorra a mercantilização da força de trabalho, ou 

seja,  que  apareça  o  “trabalho  abstrato”,  simples,  medido  em  tempo,  que 

determina o valor acumulado em cada mercadoria.15 E, para que possa existir a 

força de trabalho como uma mercadoria, seus portadores (os trabalhadores) têm 

que ser despojados da propriedade dos meios de produção; ou seja, têm que ser 

libertados de toda propriedade, para além de sua própria capacidade de trabalho, 

sendo obrigados a vender sua única propriedade como meio para reproduzir sua 

vida.

Se a produção fosse orientada ao consumo imediato para satisfazer as 

necessidades sociais, as crises de valorização - tão determinantes nesses tempos 

– não teriam o menor sentido. A relação social do capital, posto que, implica a 

inversão  e  subordinação  do  valor  de  uso  pelo  valor  de  troca,  instala  um 

movimento que aliena e “fetichiza” a produção, tornando-a um fim em si mesma, 

em  escalas  sempre  crescentes  em função  de  baixar  os  custos  unitários  das 

mercadorias e ter sucesso na concorrência. Uma vez assentada dita separação 

entre produção e satisfação de necessidades, abre-se a possibilidade de um tipo 

de  produção  que  pode  ser  caracterizada  como  “destrutiva”,  a  ordem  social 

restringe  suas  capacidades,  e  seu  potencial  emancipador  e  civilizatório  fica 

fortemente  submetido  à  lógica  alienada  da  obtenção  obsessiva  de  lucros 

capitalistas.16

Recuperando  os  “rascunhos”  de  1857-1858  de  Marx,  os  chamados 

Grundrisses, o autor sustenta que o critico alemão trabalha com a idéia de que o 

15 Na teoria do valor trabalho da economia política, o valor de uma mercadoria está dado pelo 
tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la, ou pelo tempo de trabalho que esta 
tem acumulado, objetivado. 
16 A destrutividade do capitalismo se expressa no momento que o valor de uso é subordinado ao 
valor de troca;  desde o momento que o consumo passa a depender da troca e torna-se uma 
necessidade por si mesmo. Ai, se evidencia o núcleo irracional que está na base da reprodução 
auto-destrutiva, engendrada pelo desenvolvimento da lógica capitalista. 
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capitalismo e sua lógica expansiva provocariam um processo social humanizador, 

como resultado da materialização das suas energias civilizatórias. A tendência ao 

“desenvolvimento das forças produtivas” - (inerente à lógica do capital) implicava 

aumento do consumo, criação e diversificação do complexo das necessidades 

existentes - é interpretado por Marx, como “possibilitador” do salto qualitativo nas 

formas históricas de sociabilidade; o marxismo ao longo do século XX, dirá nosso 

autor,  tirando honrosas exceções,  tem tornado essa questão um principio que 

marca o caráter “necessário” daquele movimento.

No  Manifesto  Comunista,  de  1848,  Marx  observa  que  a  burguesia, 

enquanto classe, que encarna os interesses vitais da sociedade do capital, não 

pode desdobrar-se e afirmar-se sem revolucionar, permanentemente, as forças 

produtivas,  gerando  um  movimento  civilizatório  baseado  na  superação  da 

escassez. Sem dúvida, a produção das possibilidades de superação da escassez 

é um marco na história da civilização humana; eram muito claros para Marx, os 

potenciais produtivos do capital. Todavia, essa dinâmica não pode ser pensada 

mecanicamente, linearmente, mas dialética e minada de contradições. Trata-se 

de perguntarmos-nos pelos resultados sociais atuais de dito desenvolvimento das 

forças produtivas.

Hora,  existe  uma diferença substancial  entre a atual  época histórica do 

capitalismo, e a analisada por Marx;  sérias mudanças e metamorfoses têm se 

operado nas bases da reprodução do sistema capitalista nas ultimas décadas. 

Durante sua fase de ascenso histórico, as condições e a modalidade de exercitar 

a reprodução das relações sociais estavam menos presas, portanto, mais livres 

das tirânicas exigências dos mercados e dos lucros. O trabalho vivo não era um 

fator de produção altamente dispensável do processo, o que dava uma margem 

maior  para melhorias para as classes subalternas.  O “desemprego estrutural”, 

crônico,  talvez  seja  a  expressão  mais  contundente  do  esgotamento  das 

possibilidades civilizatórias fornecidas pela ordem social do capital. 

A partir da sua última grande crise, o acirramento de certas contradições 

estruturais  do  sistema  fez  com  que  esse  se  tornasse,  predominantemente, 

destrutivo. Na nossa perspectiva, entendemos que o desenvolvimento das forças 

produtivas  sob os  atuais  parâmetros  societários  não redunda  no  processo de 

humanização crescente que Marx em algum momento imaginou. Como vimos, o 

capital não se importa com a reprodução social em si; o que lhe interessa é sua 
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reprodução  ampliada.  Hoje,  dita  reprodução  efetiva-se  como  uma  auto-

reprodução destrutiva, que desumaniza mais do que emancipa.17

O  que  atualmente  é  chamado  de  “produção  do  desperdiço”  é  uma 

expressão  cristalina  do  aprofundamento  da  “alienação”  do  controle  social  da 

produção. Nesse sentido, no capitulo XVI da obra citada, Mészáros apresenta a 

categoria de “taxa de utilização decrescente” das mercadorias para referir-se a 

uma tendência do capitalismo contemporâneo, que expressa caráter  cada vez 

mais destrutivo, assumido pelo processo de sua reprodução como ordem social. 

Para nosso autor, é bastante claro, como as contra-tendências formuladas pelo 

sistema para enfrentar  sua crise estrutural,  já não apontam para um aumento 

“extensivo” do consumo de bens e serviços – ao modo das saídas keynesianas -,  

mas  sim  para  respostas  que  visam  a  “intensificação”  de  mercados  mais 

localizados. Esses movimentos da realidade do capital não são necessariamente 

excludentes; eles são complementares, porém com primazia para o segundo.

Dita  tendência  do  capitalismo  contemporâneo  –  de  aprofundar 

intensivamente o consumo, mas do que expandi-lo extensivamente, como foi dito, 

faz parte do leque de respostas ensaiadas pelo capital para enfrentar sua crise 

estrutural da década de 1970. Desde então, o capitalismo se reproduz gerando e 

mantendo uma massa enorme de “excluídos”, os quais são fundamentais para 

pressionar  a  desarticulação da velha  classe trabalhadora,  neutralizando assim 

importantes ameaças sistêmicas. 

Hoje, segundo o autor, o capital prefere expulsar força de trabalho – apesar 

dos riscos de contração do consumo -, subordinar, profundamente, o trabalho ao 

processo  produtivo  e  manter  desorganizada  a  classe  trabalhadora,  do  que 

promover sua integração efetiva e ativa à ordem social; tal restrição extensiva do 

consumo será enfrentada com a queda da taxa de utilidade e durabilidade das 

mercadorias. É nesse sentido que se afirma um tipo de produção social para o 

“desperdício”;  uma  produção  altamente  destrutiva  (Ibidem,  p.  692).18 Para 

Mészáros,

“Na  situação  de  hoje,  o  capital  não  tem  mais  condições  de  se 
preocupar com o ‘aumento do círculo de consumo’, para beneficio do 
‘individuo social pleno’ de quem falava Marx, mas apenas com sua 

17 Uma alternativa racional seria a redução da jornada de trabalho, mas o “tempo livre” também 
comporta certa carga explosiva com a suspensão da “alienação”. 
18 Ao  capital  não  lhe  interessa  uma  alta  durabilidade,  porque  restringe  a  demanda,  ou  seja, 
desacelera a circulação, o consumo.
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reprodução ampliada a qualquer  custo,  que pode ser  assegurada, 
pelo menos por algum tempo, por várias modalidades de destruição. 
Pois,  do  perverso  ponto  de  vista  do  ‘processo  de  realização’  do 
capital,  consumo  e  destruição  são  equivalentes  funcionais”.
(MÉSZÁROS, 2003, p. 22)

Assim, o autor  afirma que no capitalismo contemporâneo forma-se uma 

dialética  irracional  de  produção  para  o  desperdício,  que  evidencia  o  caráter 

barbarizante, des-humanizante, que orienta o processo de produção-reprodução 

das relações sociais: a produção destrutiva.19 Segundo o autor:

“Com  o  fim  da  ascensão  histórica  do  capital,  as  condições  de 
reprodução expandida do sistema foram radical e irremediavelmente 
alteradas,  empurrando  para  o  primeiro  plano  suas  tendências 
destrutivas  e  seu  companheiro  natural,  o  desperdício  catastrófico. 
Nada ilustra melhor esse fato que o “complexo industrial-militar”  e 
sua contínua expansão [...]”.  (Ibid, p. 22)

Por  outro  lado,  estimações  confiáveis  sinalizam  que  se  o  padrão  de 

consumo atual dos Estados Unidos é universalizado, o custo seria o esgotamento 

precoce  dos  recursos  ecológicos  disponíveis  no  planeta.  A  “onipotência 

tecnológica” – eixo fundamental da dinâmica contemporânea do capitalismo -, que 

não admite freios e cujo desenvolvimento tem criado a ameaça da “destruição 

total”, hoje, enfrenta “limites naturais”, que dificultam seu desdobramento pleno, 

infinito.

A compreensão que Marx tem do desenvolvimento dessas contradições 

medulares do sistema, leva-o a afirmar que é preciso uma restruturação radical da 

processualidade  específica  do  sócio-metabolismo  do  capital;  ou  seja,  uma 

reformulação integral da modalidade de exercitar o intercâmbio dos homens com 

a natureza. No capitalismo, pela modalidade alienada que assumem as trocas 

sociais  (mercantis),  as  forças da natureza são utilizadas de uma forma cega, 

fortemente  destrutiva.  Todavia,  a  questão  não  passa  tanto  pelo  fato  desse 

sistema, hoje, poder ou não poder ser controlado, administrado, regulado, etc., 

mas, pelo questionamento sobre o tipo de controle social da produção que pode 

ser capaz de superar o atual, fetichista e alienado.

É nesse quadro que deve ser situada a polêmica sobre o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia, sua funcionalidade e determinações sócio-políticas. A 
19 Para o  nosso autor,  o complexo  industrial-militar  é outro  pilar  fundamental  dessa produção 
destrutiva;  provavelmente,  o  exemplo  mais  dramático  e  irracional  da  mesma.  O  complexo 
industrial-militar é uma das saídas para a crise de superprodução; ali, pode se combinar uma taxa 
máxima de expansão com uma taxa mínima de utilidade.
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pergunta correta não é se utilizaremos ou não os produtos do desenvolvimento 

das forças produtivas do capitalismo, mas se seremos capazes de redirecioná-las 

radicalmente,  posto  que,  se  encontram,  estreitamente,  determinadas  e 

circunscritas pelas necessidades da perpetuação do processo de maximização 

das ganâncias capitalistas (MÉSZÁROS, 2002, p. 989).

1.1.2. Crise capitalista e “controle social”  

Na perspectiva de Mészáros (2002), o  controle social não é um processo 

unilateral,  absoluto  e  sem contradições,  onde  predomina  sempre  um pólo  da 

contradição sobre o outro (objeto passivo da opressão); antes, é um fenômeno 

que tem bases nas correlações de força históricas, que são determinadas pela 

luta  social  entre  as  classes.  As  resultantes  históricas  das  mesmas,  sempre 

provisórias, nunca inexoráveis e eternas, condicionam o quadro de possibilidades 

e probabilidades de cada momento. 

Assim,  se  o  tipo  e  modalidade  de  controle  social em  cada  conjuntura 

expressa as resultantes do processo contraditório de produção-reprodução das 

relações  sociais  capitalistas,  mais  do  que  nos  perguntarmos  pela  sua 

necessidade ou não, temos que nos ocupar do estudo da sua “natureza” atual.  

Por  isso,  mais  do  que  fundamentar  catastroficamente  a  crise  “terminal”  do 

capitalismo, temos procurado indagar sobre as condições efetivas que delimitam 

o campo das possibilidades históricas de apresentar alternativas societárias para 

as cada vez mais inconteníveis expressões da “questão social” contemporânea.20 

Segundo o autor, a importância primordial da questão do controle social  

sob o capitalismo está na particularidade do último enquanto formação societária 

contraditória  e  antagonista;  nessa ordem social,  o  controle  está  “alienado”  do 

corpo social e “transferido” para o capital - o que lhe permite reunir aos indivíduos 

e organizar suas relações sob um “padrão hierárquico-estrutural e funcional”, de 

acordo  com  a  maior  ou  menor  participação  dos  mesmos  na  produção  e  a 

distribuição da riqueza. 

A crescente polarização social em escala planetária é mais uma expressão 

cristalina  do  funcionamento  cada  vez  mais  limitado  e  estreito  do  sistema  do 
20 Como vimos, resulta sumamente preocupante o fato de que o “discurso científico” oficial fuja 
sempre de uma explicação profunda das contradições operantes, provocando que as mesmas 
continuem seu “natural” e livre curso e o sistema se aproxime a uma forma de funcionamento cada 
vez mais instável, imprevisível, incontrolável e violento, enfim, barbarizante. 
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capital.  Em  face  das  refrações  mais  gritantes  e  assustadoras  da  crise,  que 

respondem pelo acirramento da “questão social”, instala-se a preocupação pela 

reprodução  mais  harmônica  possível,  e  pela  formulação  de  estratégias 

adequadas,  funcionais,  que  permitam  uma  maior  “estabilidade”  social,  maior 

“confiabilidade”. Para isso, é fundamental redefinir e por em ação um conjunto de 

instrumentos  e  dispositivos  destinados  a  manter  e  perpetuar  determinadas 

relações sociais. 

As últimas três décadas foram marcadas pela resposta neoliberal do capital  

à  sua  crise,  que  permitiu  uma  importante  recomposição  do  poder  dos  lucros 

capitalistas, assim como retomar seu predomínio sobre o conjunto das esferas da 

vida  humana.  Os  anos  90,  particularmente,  evidenciam  a  afirmação  mundial 

efetiva  da  “hegemonia”  capitalista,  sua  fase  de  maior  maturação.  Uma  vez 

desativada a “ameaça soviética”,  o capitalismo afirma-se como a ordem social 

mais apta e avançada para forjar uma sociabilidade plena; seu domínio nesses 

anos foi tão amplo e contundente, que seus ideólogos extasiavam-se em imaginar 

o “fim da historia”, o fim das lutas de classes e das ideologias. Por algum tempo o 

relato neoliberal logrou paralisar as forças políticas anticapitalistas e pensou que 

tinha chegado finalmente ao reino puro dos negócios capitalistas, baseados numa 

exploração intensa do trabalho, numa acumulação acelerada e tranqüila do capital 

em escala global. 

Mas, como as ilusões não são tão fortes para resistir ao embate dos fatos 

concretos,  novamente  a  crise  precipitou-se  e  numa  forma  realmente 

potencializada. O neoliberalismo, longe de representar uma abertura maior, uma 

maior  democratização  da  vida  social,  ampliação  das  margens  de  liberdade, 

materializa-se como um processo que polariza a sociedade e cria uma massa de 

párias (os excluídos), o que demanda o reajuste das modalidades de exercitar o 

controle social para garantir a reprodução das relações sociais. O processo de 

restrição de importantes dimensões democráticas da vida social; o acirramento 

dos protestos e conflitos sociais, que caracteriza a fase neoliberal do capitalismo, 

expressam a necessidade de reforçar os instrumentos disciplinadores para um 

controle social adequado.21 

21 Assim, os reajustes atuais nas modalidades de exercitar o controle social estão suportados pela 
emergência de tendências fortemente restritivas que expressam, amargamente,e tanto a presença 
de “limites absolutos” para o sistema, quanto as conseqüências e seqüelas na sociabilidade que 
se espera do aprofundamento das suas contradições.
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Todavia,  segundo  nosso  autor,  a  tendência  objetiva  inerente  ao 

desenvolvimento capitalista traz, em todas as esferas, resultados contraditórios e 

opostos aos almejados. Seu funcionamento contraditório faz com que, dito poder 

de comando no “controle social”,  procure recolocar-se no corpo social,  embora 

seja de uma forma irracional, que resulta da irracionalidade própria do capital. A 

contradição manifesta-se de forma clara na perda efetiva do controle dessa forma 

vigente de controle sócio-metabólico que é o capital. Esse, não pode deixar de 

exercer  o  controle  porque ele  próprio  é  uma forma alienada,  que precisa  ser 

recomposta permanentemente. (Ibidem, p. 991)22

É  verdade  que  nas  ultimas  décadas  o  poder  do  capital,  longe  de  se 

esgotar, se fortaleceu; todavia, parece não encontrar condições “adequadas” para 

garantir a continuidade da sua expansão. Segundo o autor, a contemporaneidade 

mostra – seja a partir da repressão aberta, das guerras de conquista e das mais 

sutis políticas de concessões burguesas – que as dificuldades de uma reprodução 

social  “normal”,  razoavelmente  harmônica,  multiplicam-se.  Os últimos anos do 

século XX e os primeiros do XXI evidenciaram a emergência da tendência a uma 

crise do “controle social” sem precedentes e de alcance mundial, em face da qual 

não haveria saídas à vista.

Segundo Mészáros, a necessidade do capital da aplicação de um conjunto 

de (contra) reformas para enfrentar sua crise estrutural, implicou o desmonte de 

importantes instituições antes encarregadas de trabalhar para o “controle social”, 

e  a  impossibilidade de substituí-las,  reforçam os problemas do funcionamento 

sistêmico.  As  profundas  metamorfoses  experimentadas  pelas  religiões  nas 

ultimas décadas (especialmente a Igreja Católica com a aparição de inúmeras 

espiritualidades  substitutas);  a  “crise  estrutural  da  educação”  vem  operando 

desde algum tempo, embora sem tanta repercussão nem espetacularidade; e, 

quiçá a mais importante, a crise da instituição família, elemento fundamental para 

compreender os atuais processos de “desintegração” dos vínculos sociais. Esses 

complexos  críticos  trabalham  em  conjunto  na  produção  contemporânea  da 

barbárie.

22 Livre de sua própria lógica, o capital constitui-se como um modo de controle que, por estar 
baseado no estreito interesse individual e no princípio da saudável concorrência – uma verdadeira 
guerra de todos contra todos -, naturalmente é incapaz de criar um modo racional de controle. Tão 
pronto,  assim  como  se  consegue  instituir  alguns  instrumentos  para  conter  os  perigos  mais 
destrutivos  que  produz  seu  “progresso”,  o  capital  procurara  superá-los.  Aqui  está  a  raiz  da 
impossibilidade contemporânea do capital se impor limites e controles.
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Sem dúvida, a ordem social do capital estaria socialmente mais legitimada 

se conseguisse que todas aquelas formas institucionais, que constroem o controle 

social pudessem ser restauradas e mantidas. Mas, os duros ditames do capital e 

os férreos imperativos da acumulação, – hoje,  plenamente mundializada - que 

reclamam com certo  desespero  converter  tudo  em mercadorias,  promovem o 

enfraquecimento  progressivo  de  um  conjunto  de  instituições,  mecanismos  e 

dispositivos  vitais  para  a  construção  de  um  pacto  social  entre  as  classes 

fundamentais da sociedade, que possa instaurar uma paz duradoura. Por isso, tal  

desmonte é considerado um “custo necessário” a pagar para a manutenção da 

ordem capitalista (Ibidem, p. 997).

Redefinição do Estado moderno 

Uma  mediação  fundamental  para  compreender  a  contemporaneidade 

capitalista e as correlações necessárias que o capital teve que realizar encontra-

se na redefinição da funcionalidade e do papel do Estado nessas ultimas décadas 

de neoliberalismo. Na construção histórica dessa ordem social, o Estado aparece 

sempre  como  um  momento  constitutivo,  necessário,  que  viabiliza  seu 

desenvolvimento; apresenta-se como sua forma política por excelência. Uma tal 

perspectiva de conceber o Estado distancia-se das diversas interpretações que o 

“derivam”,  imediata  e  diretamente,  da  estrutura  econômica;  assim,  procura-se 

aproximar de uma concepção dialética, que o explica a partir da fratura social das 

classes no capitalismo; como uma necessidade criada ao calor das luta, que se 

instalam  no  processo  de  reprodução  da  mesma;  como  um  complemento 

necessário dessa ordem social.

Isso significa que é impensável um capitalismo sem Estado, ou seja, sem a 

mediação  “institucional”,  que  comporta  dimensões  jurídicas,  éticas-políticas  e 

ideológico-culturais.  Em  cada  nova  fase  do  funcionamento  sistêmico,  certos 

complexos redefinem sua funcionalidade social  e  mudam suas modalidades e 

padrões de intervenção, mas, ao fazê-lo, mais do que resolver suas contradições 

parece potencializá-las. Analisando a “natureza” atual do Estado capitalista – o 

Estado neoliberal -, procurando captar a essência das suas determinações, dirá o 

critico: 
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“A  formação  do  Estado  moderno  é  uma  exigência  absoluta  para 
assegurar e proteger permanentemente a produtividade do sistema. 
O  capital  chegou  à  dominância  no  reino  da  produção  material 
paralelamente  ao  desenvolvimento  das  práticas  politicas 
totalizadoras  que dão forma ao Estado moderno.  Portanto,  não é 
acidental  que o encerramento da ascensão histórica do capital  no 
século XX coincida com a crise  do Estado moderno em todas as 
suas formas, desde os Estados de formação liberal-democrática até 
os Estados capitalistas de extremo autoritarismo (como a Alemanha 
de Hitler  ou o  Chile  miltonfriedmannizado de  Pinochet),  desde os 
regimes  pós-colonialistas  até  os  Estados  pós-capitalistas  de  tipo 
soviético.  Compreensivelmente,  a  atual  crise estrutural  do   capital 
afeta em profundidade todas as instituições do Estado e os métodos 
organizacionais correspondentes” (MÉSZÁROS, 2002, p. 106).

Segundo  o  autor,  o  Estado  moderno  constitui-se  como  uma  estrutura 

corretiva,  compatível  com as exigências  da reprodução sistêmica,  cuja  função 

essencial é cuidar, até onde os limites da acumulação permitem, das contradições 

e  conflitos  que  emergem  do  funcionamento  contraditório  do  capitalismo.  Em 

relação à alienação da produção material e seu controle, o Estado é movimentado 

para  proteger  com sua “legalidade”  a  estrutura  hierárquica  e  assimétrica,  que 

preside a produção, possibilitando a continuidade da subordinação da força de 

trabalho ao capital, cobrindo-a com o véu de uma relação “justa” ,que expressa a 

“livre vontade” dos indivíduos numa sociedade de “iguais”.23

Com relação à contradição capitalista antes sinalizada entre  produção e 

consumo – onde a relação é mediada pela superficial esfera da  circulação das 

mercadorias -, o Estado intervém, corretivamente, para viabilizar o processo da 

acumulação;  o faz de diversas maneiras e através de diferentes mecanismos, 

seja  plasmando  elaborações  ideológicas,  que  exaltam  os  princípios  do 

“individualismo  consumista”,  seja  reforçando  a  criação  de  todo  tipo  de 

necessidades  supérfluas,  que  não  encontram  mais  limites  que  as  próprias 

barreiras naturais (os recursos produtivos disponíveis na natureza).  

Por outro lado, ao longo do século XX, o Estado teve uma relevância ímpar 

no que diz ao respeito à certa construção civilizatória na reprodução da ordem do 

capital. Num quadro histórico alimentado por acirradas jornadas de luta social, a 

classe dos trabalhadores (donos apenas de sua própria força de trabalho) deixa 

23 Desde o ponto  de vista  jurídico-legal,  embora seja  uma “falsa mediação” só artificialmente  
necessária, o Estado é uma exigência absoluta para a reprodução das relações sociais do capital. 
Ele surge como uma necessidade efetiva da ordem do capital, que logo se torna uma precondição 
para a reprodução sistêmica, indispensável para sua articulação contínua e para a organização 
permanente do conjunto. 
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de ser considerada apenas a classe produtora para tornar-se momento importante 

da acumulação como consumidora  de mercadorias.  O chamado “consumo de 

massas”  do  capitalismo  do  pós-segunda  guerra  constitui-se  na  base  de 

sustentação dos chamados Estados Sociais ou de Bem-estar. 

Naquele  momento  histórico,  que  expressa  uma  fase  determinada  do 

desenvolvimento capitalista, o papel do Estado é construir condições para garantir 

uma  “realização”  adequada  das  crescentes  mercadorias  disponíveis.  Para  tal 

finalidade,  redefine  suas  funções,  ajustando-se  ao  processo  sócio-econômico, 

complementando-o  politicamente.  Para  isso,  assume  uma  aparência  “neutral”, 

que o habilita a mediar os conflitos sociais emergentes (Cf. Ibidem, p . 110). 

Também,  o  Estado  joga  um  papel  principal  para  um  adequado 

funcionamento dos ciclos capitalistas como “comprador”, como “consumidor” em 

grande  escala  de  mercadorias  e  serviços  particulares.  Faz  isso  tanto  para 

responder a algumas necessidades reais  da  sociedade,  quanto para  fomentar 

outras,  absolutamente  artificiais  e  improdutivas  –  tal  como  o  reflexo  de  sua 

intervenção no desenvolvimento do chamado “complexo industrial-militar”. 

Hoje,  ao  analisarmos  a  configuração  histórica  assumida  pelo  Estado 

capitalista, para além das mistificações apologéticas do regime, essa sua imagem 

“neutral” é cada vez mais difícil de manter. Na nova fase do capitalismo o que 

está explicitado é sua natureza classista e seu caráter cúmplice e complementar 

da  ordem  social  do  capital;  ou  seja,  vemos  restringidas  suas  capacidades  e 

energias  para  apresentar,  como  universais,os  interesses  particulares  de  uma 

determinada classe social. Os processos reprodutivos materiais do capital e as 

estruturas políticas de comando de seu modo particular de controle funcionam 

como  fenômenos  complementares,  enquanto  não  afetam  a  produtividade 

necessária do trabalho, exigida pelo processo de acumulação do capital.

Em outras  palavras,  os  limites  que se  impõem à “administração social” 

estão relacionados ás condições gerais de cada fase de valorização do capital. As 

possibilidades  de  efetivar  sua  intervenção  em  face  da  “questão  social”  do 

capitalismo contemporâneo através de seus diversos mecanismos, encontram-se 

delimitadas pelo grau de adequação efetiva, que dita administração guarda com o 

processo  da  produção  e  apropriação  da  riqueza  social.  Uma  vez  que  dita 

correspondência é perdida, a intervenção estatal torna-se anacrônica ao tempo 

histórico do capital,  deixa de ser organicamente complementar e transforma-se 
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num obstáculo para seu livre desdobramento; chegado neste ponto, ouvem-se as 

campanas  da  crise  e,  com  elas,  emergem,  cada  vez  com  mais  força,  as 

exigências de reformulação e redefinição do funcionamento sistêmico.

O aumento incessante da produtividade do trabalho, ligado ao acirramento 

da concorrência inter-capitais, demanda a criação de um espaço, cada vez maior, 

para a “circulação”  e realização das mercadorias,  completando o processo de 

apropriação do trabalho alheio pelos capitalistas. Lograr a maior unidade possível 

entre produção e circulação em função de garantir um nível de consumo aceitável 

para a acumulação, – como estratégia para fugir da ameaça sempre latente da 

crise  de  superprodução  -,  faz  com  que  o  protagonismo  do  Estado  aumente 

enormemente ao longo do aprofundamento das contradições sistêmicas. Todavia, 

segundo  nosso  autor,  apesar  das  diferentes  funções  que  foi  chamado  a 

preencher, tanto dentro quanto fora das suas fronteiras nacionais, algumas têm se 

tornado, verdadeiramente, “in-administráveis”.

Um  dos  “limites  absolutos”  que  a  regulação  desse  sócio-metabolismo 

enfrenta,  está  na  contradição  formada  entre  as  indispensáveis  “estruturas 

corretivas  globais”  do  capitalismo  e  as  do  “comando  político”,  as  últimas 

estruturadas em Estados nacionais. O capital, afirma Mészáros, enquanto modo 

de reprodução e controle sócio-metabólico, é irredutível às fronteiras nacionais. 

Existe uma relação muito próxima entre essas duas dimensões essenciais para o 

funcionamento do sistema. A defasagem, o desajuste e a não complementaridade 

do movimento reprodutivo econômico global e as estruturas políticas de caráter 

nacional (particular). Nesse quadro geral de crise estrutural desenvolvem-se as 

ondas de transformações, que têm afetado o Estado na contemporaneidade.

Para  nosso  autor,  o  capitalismo  contemporâneo  resume  essas  duas 

tendências  contraditórias  quando,  por  um  lado,  precisar  manter  num  nível 

razoável de consumo às classes trabalhadoras nos países centrais, ao mesmo 

tempo em que, nas periferias, são implantadas - a sangue e fogo – políticas de 

“super-exploração” da força de trabalho. Padrões diferenciais de consumo foram 

instalando-se no sistema como resultado “natural”, normal, da inserção lograda 

por cada país e região na “divisão internacional do trabalho”. Ditos padrões, que 

foram  relativamente  fáceis  de  construir  durante  a  fase  anterior  -  a  de  maior 

ascenso histórico do capitalismo -, no quadro geral das políticas de “reconstrução” 

do  segundo  pós-guerra  mundial,  na  atualidade  se  mostram  cada  vez  mais 
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insustentáveis. Os dramas próprios do “atraso civilizatório” - tanto material quanto 

espiritual -,  antes de sorte exclusiva das periferias, não param de explodir em 

países  “desenvolvidos”.  É  nisso  que  a  polarização  mundial  atual  quebra  se 

diferencia da antiga (Cf. Ibidem, p. 112).

É,  particularmente,  na esfera  da “circulação”,  do  acesso e  controle  dos 

mercados,  onde o Estado atua em função de garantir  os interesses das suas 

unidades produtivas. Essa atuação se dá de forma diferenciada no nível interno e 

no global; uma, no interior das suas fronteiras nacionais, outra,  sua política em 

face do mercado mundial. No âmbito “interno”, precisa articular e administrar suas 

unidades locais,  que são fragmentadas e contraditórias entre  si,  consideradas 

como um “único capital  combinado”. Precisa orientar a expansão “para fora” e 

regular a acumulação na própria terra, evitando uma monopolização exagerada 

que  possa  afetar  desfavoravelmente  a  “paz  interna”.  Nesse  sentido,  pode-se 

afirmar que seu funcionamento está basicamente determinado pela consideração 

das exigências  internas e  a  avaliação das condições gerais,  sempre desde a 

perspectiva da valorização do capital.

Todavia, isso não implica que, necessariamente, o Estado seja capaz de 

controlar o capital nacional, se esse modifica suas exigências em decorrência das 

demandas  impostas  pelo  processo  de  “centralização”.  A  experiência  histórica 

mostra que,  para permitir  o  avanço dos grandes monopólios,  muitas vezes,  o 

Estado  tem  desmontado  os  pactos  de  classe,  outrora  funcionais  ao  seu 

desenvolvimento.  No  âmbito  “externo”,  do  mercado  mundial,  os  modernos 

Estados capitalistas não encontram motivos para restringir sua atividade em favor 

dos seus monopólios, dando respostas efetivas à sede insaciável de expansão da 

acumulação capitalista. Os conflitos interestatais, os enfrentamentos monopolistas 

em escala global, não demoram em aparecer, implicando sérias conseqüências 

nas formas de sociabilidade,  que se  revela,  particularmente,  barbarizante  nas 

periferias do sistema. Segundo Mészáros:
“No domínio da competição internacional, quanto mais forte e menos 
sujeita a restrições for a empresa econômica que recebe o  apoio 
político  (e,  se  preciso,  também  militar),  maior  a  probabilidade  de 
vencer  seus  adversários  reais  ou  potenciais.  É  por  isso  que  o 
relacionamento  entre  o  Estado  e  as  empresas  economicamente 
relevantes neste campo é basicamente caraterizado pelo fato de o 
Estado assumir descaradamente o  papel de facilitador da expansão 
mais monopolista possível do capital no exterior […] No sistema do 
capital,  o  Estado  deve  afirmar,  com  todos  os  recursos  à  sua 
disposição, os interesses monopolistas de seu capital nacional – se 
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preciso, com a imposição da ‘diplomacia das canhoneiras’ – diante 
de todos os Estados rivais envolvidos na competição pelos mercados 
necessários à expansão e à acumulação do capital”. (Ibidem, p. 113)

No âmbito  “interno”,  de  forma diversa,  ditas  possibilidade restringem-se 

sensivelmente.  Para  garantir  um  desenvolvimento  de  longo  prazo,  o  Estado 

precisa  conseguir  manter  relativa  “estabilidade  sócio-política”,  ou  seja,  níveis 

aceitáveis  de  “governabilidade”  que  limitam  suas  capacidades  para  “ajustar” 

internamente, embora não a anule nunca totalmente. 

Como vimos, para o autor, o capital é um tipo de controle inerentemente 

inflamável, por estar baseado em relações sociais, que expressam interesses de 

classe antagônicos. Nesse aspecto, o papel que compete ao Estado, de “corretivo 

fundamental” dos defeitos mais notórios do sistema, torna-se momento vital da 

reprodução  social  sob  parâmetros  capitalistas.  Dito  papel,  precisa  ser 

readequado,  permanentemente,  frente às novas necessidades da acumulação. 

Mas, apesar de seus esforços por reformulações, o sistema não alcança mais do 

que êxitos parciais, limitados, conjunturais. Enquanto a marcha dos antagonismos 

de  interesses  continuar,  as  “tensões  e  explosões  sociais  regressaram uma e 

outras vezes, e o “corretivo fundamental” será chamado a intervir em auxílio.

Todavia,  como  já  fora  salientado,  segundo  o  autor,  não  seria  correto 

caracterizar o Estado moderno como uma estrutura derivada, diretamente, das 

exigências econômicas da acumulação. E nem seria adequado considerá-lo um 

mero  instrumento  criado,  uma  vez  que,  as  mesmas  afirmaram-se  como 

dominantes na cena histórica. Antes, trata-se de entendê-lo em correspondência 

intrínseca com a formação das estruturas básicas do capital. Não é raro ver, que 

as funções econômicas e políticas do Estado confrontam-se, contraditoriamente, 

no curso histórico, posto que, tais dimensões vão constituindo-se ao calor das 

transformações  adaptativas  do  sistema  (Ibidem,  p.  107).  Assim,  dirá  o  autor, 

apesar da base comum e sua constituição interdependente, a relação estrutural 

dos órgãos metabólicos do capital está minada de contradições; se assim não 

fosse, estaríamos dentro de uma “gaiola de ferro”. Dirá Mészáros:
“As  falhas  estruturais  do  controle  que  vimos  antes  exigiam  o 
estabelecimento  de estruturas  específicas  de controle  capazes de 
complementar –  no  nível  apropriado  de  abrangência  –  os 
constituintes reprodutivos materiais,  de acordo com a necessidade 
totalizadora  e  a  cambiante  dinâmica  expansionista  do sistema do 
capital. Foi assim que se criou o Estado moderno como estrutura de 
comando político de grande alcance do capital, tornando-se parte da 
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'base  material'  do  sistema  tanto  quanto  as  próprias  unidades 
reprodutivas socioeconômicas”. (Ibidem, p. 119) 

Desse modo, na trilha de Mészáros, o Estado configura-se não tanto como 

uma  “derivação”  das  estruturas  reprodutivas  materiais  (unidades  econômicas 

capitalistas),  mas  como  um  complexo  constituído  de  forma  simultânea  e 

complementar  a  elas.  A  dinâmica  que  caracteriza  o  desenvolvimento  dessas 

estruturas  (unidades  produtivas  e  aparelhos  de  comando  político)  são  co-

determinantes, ou seja, não guardam uma relação “determinista” de causa-efeito. 

Assim, a  análise das metamorfoses do sistema de controle do capital deve ser 

abordada  em  termos  de  reciprocidade  dialética,  entre  suas  estruturas 

socioeconômicas e as de comando político. Por isso, segundo o autor, é lícito 

afirmar que, o Estado capitalista é uma estrutura de amplo comando político (e 

não uma “superestrutura” derivada de), que não pode ser reduzida a um produto 

das exigências que emanam das funções econômicas do capital (Cf. Ibidem, p. 

119).

Por outra parte, dizemos que o impulso vital básico do capital é conseguir 

realizar,  constantemente,  de  uma  ou  outra  forma,  atendendo  às  mudanças 

históricas, a extração de trabalho excedente (mais-valia). As próprias estruturas 

reprodutivas  materiais  (suas  unidades  produtivas)  não  engendram  uma  força 

coesiva capaz de manter uma unidade razoavelmente harmônica em face dos 

antagonismos que balizam o sistema. Por sua lógica inerente, que opera a partir 

de uma dinâmica antagonista, essas estruturas não podem garantir dita finalidade 

fundamental para a reprodução do capital. Por isso, investido de “autonomia”, o 

Estado constitui-se numa estrutura necessária, indispensável, sem a qual aquelas 

estruturas não poderiam se desenvolver. Nesse sentido, apesar dos intentos dos 

“ideólogos” neoliberais em eliminar o Estado capitalista, a ordem social capitalista 

não pôde abrir mão da sua formação estatal adequada. Posto que os interesses 

em  que  se  funda  são  essencialmente  “desagregadores”,   sem  ela  o  edifício 

societário capitalista teria desmoronado há muito tempo (Cf. Ibidem, p. 120).

É  importante  notar,  a  não  razoabilidade  em  confundir  a  “estrutura  de 

controle  político  abrangente”  (o  Estado),  com o  próprio  modo  de  controle  do 

capital, o qual, exige que todas suas estruturas de controle – sejam políticas ou 

econômicas – estejam sempre em sintonia com sua reprodução ampliada e sua 

expansão. O capital é, para nosso autor, sua própria estrutura de comando, na 
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qual,  a  dimensão  política  é  parte  integrante,  de  modo  algum  secundária  ou 

subordinada. Nas palavras de Mészáros: 
“O Estado moderno – na qualidade de sistema de comando político 
abrangente  do  capital  –  é,  ao  mesmo  tempo,  o  pré-requisito 
necessário  da  transformação  das  unidades  inicialmente 
fragmentadas do capital em um sistema viável, e o quadro geral para 
a  completa  articulação  e  manutenção  deste  último  como  sistema 
global.  Neste sentido  fundamental,  o  Estado – em razão  de seu 
papel  constitutivo  e  permanentemente  sustentador  –  deve  ser 
entendido como parte integrante da própria base material do capital. 
Ele contribui  de modo significativo não apenas para a formação e 
consolidação  de  todas  as  grandes  estruturas  reprodutivas  da 
sociedade,  mas  também  para  seu  funcionamento  ininterrompido”. 
(Ibidem, p. 124-5)

Nesse quadro histórico, uma aguda contradição forma-se e instala-se no 

funcionamento do sistema. Contradição essa, caracterizada por um forte mandato 

de irrestringibilidade - inerente à dinâmica expansiva do capital – e uma formação 

de Estado basicamente particular, de caráter nacional, não muito adequada aos 

imperativos  da reprodução social  vigentes.  Segundo o autor,  dita  estruturação 

nacional dos Estados hoje se mostra muito limitada para atender à exigência de 

irrestringibilidade  global  demandada  ferozmente  pelos  capitais  mundializados. 

Não existe, hoje, uma formação de Estado suficientemente totalizadora capaz de 

garantir isso, e parece pouco provável que o capitalismo possa criar um “Estado 

mundial”, que regule e harmonize o processo de desenvolvimento da ordem: um 

Estado capitalista mundial capaz de corrigir os defeitos da reprodução social a 

nível global – o sonho capitalista de “administrar a acumulação interminável de 

capitais. 

Nesse sentido,  ganha destaque e tem preocupado às “autoridades”,  um 

certo descompasso entre os desenvolvimentos das estruturas básicas do sistema 

(unidades econômicas que extrapolam o nacional)  e  as  formações de Estado 

adequadas, restritas às dimensões nacionais, que não demoraram em expressar-

se de múltiplas maneiras críticas. 

A crise estrutural da política e sua administração

“Quando  um  sistema  não  consegue  enfrentar  manifestações  de 
dissenso e, ao mesmo tempo, é incapaz de lidar com suas causas, 
surgem  na  cena,  nestes  períodos  da  historia,  não  só  figuras  e 
soluções ilusórias, mas também os ‘realistas’ da rejeição repressiva 
de toda crítica.” (MÉSZÁROS, 2002, p. 997).
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Como salientado acima, o problema do “controle social” tornou-se hoje, um 

verdadeiro  dilema.  A  sociedade  tolerante  e  pacífica,  proclamada  pelo  capital, 

parece incompatível com a materialização da sua lógica de controle unilateral (Cf. 

Ibidem, p.  998).  A sociedade “liberal”,  seus princípios “racionais”  e promessas 

civilizatórias de “progresso social” infinito; o conteúdo do projeto social burguês 

em seu “ascenso histórico” ,  como classe social  revolucionária, pôde consentir 

uma regulação socialmente “progressiva” das contradições de classe, até o ponto 

que a mesma, não ameaçasse a adequada reprodução do sistema.   

Segundo Mészáros, a partir da crise estrutural do capital e a formulação de 

uma resposta  para  enfrentá-la,  tanto  o  espaço,  como o  conteúdo  da  política, 

foram seriamente  afetados.  Com o neoliberalismo processou-se uma restrição 

substantiva  no  significado  social  dessa  dimensão  essencial  da  vida  social. 

Embora, mantendo vínculos orgânicos com a aplicação de medidas estratégicas e 

com capacidade para alterar profundamente o desenvolvimento social como um 

todo, a política, é cada vez mais, forçadamente, reduzida a um mero “instrumento 

de  manipulação”,  e  completamente  despojada  de  qualquer  finalidade  mais 

fecunda.  Assim,  com a  crise  estrutural  do  capitalismo,  a  mesma é  limitada  a 

executar atividades, eminentemente, “corretivas” e de muito curto prazo.24  

Por  isso,  em  sua  caracterização,  a  crise  que  enfrentamos  não  é, 

simplesmente,  uma  crise  política.  Trata-se  de  uma  crise  estrutural  geral,  que 

atinge o conjunto da institucionalidade capitalista, que opera sobre as formas de 

controle social na sua totalidade. Para o autor, as instituições do capitalismo são 

inerentemente violentas, posto que, se encontram edificadas sobre um princípio 

que habilita à realização da guerra, “se falham os métodos normais de expansão”.  

O recurso periódico à destruição de capital excedente tem sido uma necessidade 

constante  para  reajustar  o  funcionamento  sistêmico  depois  da  explosão  das 

grandes crises econômico-sociais. Embora, representando sempre um momento 

socialmente regressivo no processo civilizatório, elas funcionam positivamente na 

recuperação das depressões econômicas, que recorrentemente, o capitalismo, de 

forma contraditória, produz e enfrenta.25

24 Para  Mészáros,  os  impactos  do  declínio  da  taxa  de  lucro  têm reduzido  sensivelmente  as 
margens  de  ação  política  tradicional,  a  função  de  executar  os  ditames  emanados  das 
necessidades mais urgentes e imediatas da expansão interminável de capital.
25 Segundo Mészáros, a utilização das grandes guerras como vias para a superação das crises 
capitalistas foi  um recurso que,  sem deixar  de potenciar  as contradições sistêmicas ao longo 
prazo, revelou-se, sumamente, eficaz para “re-equilibrar” o funcionamento do capital. As grandes 
guerras operaram em função de tal finalidade, instalando um clima social de “auto-renúncia” e 
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O próprio mecanismo do mercado traz consigo graves problemas sociais, 

que não encontram condições suficientes para serem resolvidos, adequadamente, 

ao  longo  prazo.  Em  face  disso,  procura-se  delongar  a  irrupção  das  crises. 

Entretanto,  não  sendo  possível  dilatar  indefinidamente  a  explosão  das 

contradições que alberga, o sistema busca abrir novos ambientes para canalizá-

las e / ou transferi-las ao plano militar. O fortalecimento do “complexo industrial-

militar” – pilar subsidiário fundamental da expansão do ambiente para os negócios 

capitalistas -, é um resultado tão lógico, como perigosamente complementar do 

desenvolvimento capitalista nos atuais parâmetros sócio-reprodutivos.

Nesse sentido, pode-se pensar na crise  política  atual, para além de uma 

anomalia da conjuntura, que se resolve dentro da mesma estrutura, pois expressa 

uma profundidade, que coloca em questão a própria modalidade que assume seu 

exercício, e debela uma crise da forma política mesma (Cf. MÉSZÁROS, 2007, p. 

105). Segundo o autor:
“Nunca é demais salientar que a crise  da política  nos nossos  dias 
não é inteligível  sem referência à ampla estrutura social  de que a 
politica é parte integral. Isso significa que, para esclarecer a natureza 
da persistente e profunda crise da política em todo o mundo hoje, 
devemos concentrar a atenção na crise do próprio sistema do capital. 
Pois, a crise do capital que hoje nos acossa – pelo menos desde o 
inicio  da  década  de  1970  –  é  uma  crise  estrutural totalmente 
abrangente” (Ibidem, pág. 106). 

Dirá o autor: 
“O que geralmente se apresenta  na normalidade  do capital  como 
uma grande  crise  política deve-se,  num sentido  mais  profundo,  à 
necessidade de produzir uma nova coesão da sociedade em geral, 
de acordo com a relação de forças materialmente alterada – ou em 
alteração [...] As instituições políticas estabelecidas têm a importante 
função  de  administrar,  no  sentido  de  rotinizar,  a  forma  mais 
conveniente e durável de reconstituir a coesão social necessária, em 
sintonia  com  os  desenvolvimentos  materiais  em  curso  e  com  a 
correspondente alteração das relações de força, ativando também ao 
mesmo tempo  o  arsenal  cultural  e  ideológico  existente  a  serviço 
desse fim. Nas sociedades capitalistas democráticas, esse processo 
no  domínio  político  é  administrado  sob  a  forma  mais  ou  menos 
genuinamente  contestada  de  eleições  parlamentares  periódicas”. 
(Ibidem, p. 109-110)

austeridade,  que  permite  reajustar  os  parâmetros  da  vida  social  às  novas  necessidades  da 
acumulação. Repentinamente é imposto às massas um padrão de vida radicalmente mais baixo, 
que  é  “voluntariamente”  aceito,  dadas  as  circunstâncias  de  estado  de  emergência.  Em  tais 
circunstâncias,  também,  foi  possível  introduzir  critérios  de  racionalização  e  coordenação  do 
sistema como um todo; finalmente, as grandes guerras, segundo o autor, produziram um imenso 
impulso tecnológico na economia de forma generalizada (Cf. Ibidem, p. 1002).
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Nesse sentido, hoje, as decisões políticas estão a tal ponto subordinadas 

às  exigências  do  capital  monopolista,  o  que  se  evidencia  na  crescente 

“formalidade”  que  reveste  certos  cargos  -  e  até  ministérios  completos  – 

fundamentais  para  a  vida  nacional,  onde  boa  parte  dos  seus  titulares  são 

impossibilitados de realizar políticas fora de sintonia com os supremos interesses 

do capital trans-nacionalizado. Todo intento de autonomia ou “desconexão” nesse 

sentido, recebe imediatamente, as pressões dos poderes reais, terrenos, que se 

assentam sob a aparência neutral e técnica das atividades governamentais. 

Um exemplo da captura de espaços estatais medulares do funcionamento 

sistêmico por parte do capital, é a bastante comum nomeação de representantes 

diretos das grandes empresas, para o exercício de altas funções nos governos. 

Dado o papel vital que o Estado desempenha na manutenção da ordem social 

contemporânea, as formas tradicionais de “controle indireto” cedem em face do 

“controle direto” e explicito da economia sobre a política. Nessa conjuntura, as 

estratégias de construção do socialismo através da conquista e do controle dos 

postos de comando, e uma espécie de administração e gestão “associada” do 

capitalismo, tem se tornado,  verdadeiramente,  problemáticas (Cf.  MÉSZÁROS, 

2002, p. 1001).

Todavia,  a  situação  é  muito  diferente  quando  tendências  e 

desenvolvimentos  fortemente  autoritários  começam a  predominar,  não  apenas 

nas regiões subordinadas do sistema, mas nos próprios centros do capital. Tal 

situação, expressaria a inviabilidade de continuar “evacuando”, satisfatoriamente, 

as  contradições  “para  fora”,  posto  que,  faz  parte  da  normalidade  da  ordem 

capitalista, que os países dominantes procurem “externar” – mediante violentas 

intervenções e guerras de conquista – suas contradições internas (Cf.  Ibidem, 

2007, p. 110).

Tendo em vista os enormes custos humanos e materiais a pagar, um tal  

projeto de “dominação global” da classe capitalista acarreta inúmeros perigos e 

resistências,  não  apenas  nas  áreas  periféricas,  mas  nas  próprias  sociedades 

centrais.26 Como  imaginar  uma  “mundialização  forçada”,  duradoura?  Que 

população  terá  “eterna”  resignação  frente  a  super-exploração  das  potências 

estrangeiras? Qual superpotência militar seria capaz de realizar uma tarefa dessa 

26 A recente vitória político-eleitoral do Barak Obama à presidência dos Estados Unidos confirma 
essa hipótese.
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natureza de modo sustentável? Por último, que planeta seria capaz de suportar 

uma agressão semelhante?

Dissemos  antes,  que  a  “coesão  social”  básica  e  necessária  para  uma 

reprodução  adequada  do  sócio-metabolismo do  capital  está  determinada  pela 

correlação de forças políticas historicamente constituídas, mutáveis por natureza 

são.  Nas épocas em que ditas  relações são quebradas,  -  as  revoluções,  por 

exemplo – a antiga coesão desmorona-se e precisa ser recomposta de alguma 

maneira, para evitar o caos e erguer um novo tipo de coesão, que expresse a 

mudança nas relações de poder na sociedade. Dita dinâmica, articula-se tanto a 

partir  das  forças  e  poderes  de  cada  país  em  particular,  quanto  no  âmbito 

internacional, e demanda ajustes periódicos nos Estados e nas suas modalidades 

de intervenção na vida social.

A  pergunta  que  surge nesse  quadro  é,  se  essa dinâmica  de  ruptura  e 

recomposição da coesão social da pressente fase capitalista de crise estrutural 

ainda conta com recursos suficientes para lograr uma efetiva “unidade funcional” 

no sistema. Até que ponto pode-se continuar ajustando as relações internacionais 

entre os Estados nacionais, sem apelar às guerras de conquista, – justificadas 

desde  os  pretextos  mais  artificiais  –  que  produzem  profundas  regressões  á 

barbárie? Até quando se poderá expandir pela força das armas a acumulação 

interminável  de  capital,  uma  vez  que  está  comprovado  o  risco  iminente  de 

“destruição total”, que traria uma “terceira guerra mundial” para a humanidade.

A  tendência  crescente  a  intervenção  do  Estado  sobre  o  conjunto  das 

dimensões  da  vida  social  (próprias  da  fase  anterior  do  modo  de  produção 

capitalista), claramente sintonizadas com as necessidades expansivas do capital, 

conduziram, de forma contraditória, ao atual estado de coisas. A intervenção do 

Estado  na  regulação  da  economia  capitalista,  proclamado como uma solução 

gloriosa  no  contexto  de  pós-guerra  -  tão  difamada  pelos  neoliberais  –  tem, 

historicamente, se limitado a “dilatar” a explosão das contradições mais gritantes 

do  sistema.  Passado  algum  tempo,  já  no  quadro  da  crise  dos  modelos  de 

desenvolvimento do segundo pós-guerra, ficou evidente que tais “saídas”, mais do 

que resolver os conflitos emergentes, aprofundavam a destrutividade dos seus 

sintomas. Se tais contradições continuam amadurecendo, o risco é apodrecer.

1.1.3. Sobre a “natureza” da crise contemporânea
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Na perspectiva  de  Mészáros,  as  novidades históricas  que  a  crise  atual 

apresenta podem ser sintetizadas em quatro vetores fundamentais: o seu caráter 

geral, universal; ao fato de a crise contemporânea do capitalismo não se restringir 

a uma ou a algumas esferas da sociabilidade capitalista, mas atingir ao conjunto 

do seu funcionamento; o seu alcance é efetivamente mundial; e seu “arraste” no 

tempo, sua permanência, não permite caracterizá-la como mais uma crise cíclica 

do capitalismo.

Quando o autor caracteriza a crise como estrutural está referindo-se a uma 

crise que afeta a totalidade do funcionamento do sistema; o conjunto do complexo 

social, em todas as relações com suas partes constituintes, como também com os 

outros complexos a que está articulada. Ou seja, diferentemente das crises de 

conjuntura, que afetam apenas algumas partes do sistema e não colocam em 

risco a sobrevivência da estrutura geral, a crise estrutural não se resolve dentro 

da própria estrutura social em crise.27 

Nesse  sentido,  quando  as  crises  são  parciais  –  não  estruturais  –,  as 

contradições que as detonam podem ser evacuadas dentro dos próprios limites 

do sistema; são manejáveis dentro da mesma estrutura através de reformas. Já, 

quando  a  crise  é  estrutural,  é  colocada  em  questão  a  natureza  mesma  do 

complexo social total, o que exige sua superação histórica, sua substituição por 

um ordenamento societário alternativo. Por isto, uma crise estrutural não expressa 

limites imediatos que, circunstancialmente, enfrenta a reprodução capitalista, mas 

limites absolutos, últimos, da uma estrutura social dada (Cf. Ibidem, 2007, p. 107).

Todavia, essa distinção não expressa os diferentes níveis de gravidade de 

uma  ou  outra.  Uma  crise  conjuntural,  também,  pode  tranquilamente  ser 

devastadora em termos civilizatórios, de humanidade. Da mesma forma, o caráter 

não  explosivo  de  uma  crise  estrutural  prolongada  –  uma  crise  que  não  se 

expressa como uma tempestade que rapidamente destrói tudo – pode conviver 

com a ilusão social  de uma “estabilidade permanente” do capitalismo maduro, 

triunfante, unipolar. Uma modalidade tal de crise, gradual e silenciosa, pode levar 

a acreditar numa “estabilidade relativa infinita”. 

27 É fundamental reconhecer dita diferenciação à hora de caracterizar a crise contemporânea e 
suas modalidades de expressão social. Uma crise pode ser conjuntural e periódica, mas também 
pode ser estrutural, expressar problemas e limites fundamentais, irresolúveis dentro da mesma 
estrutura  de  contradições.  Dita  distinção  é  essencial  por  delimitar  as  respostas  (as  contra-
tendências)  necessárias  para  enfrentá-la.  Evidentemente,  respostas  conjunturais  são  saídas 
limitadas e parciais para crises fundamentais. 
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A crise do “mundo do trabalho”

“O sistema do capital se articula numa rede de contradições que só 
se consegue administrar  medianamente, ainda assim durante curto 
intervalo, mas que não consegue superar definitivamente. Na raiz de 
todas elas encontramos o antagonismo irreconciliável entre capital e 
trabalho,  assumindo  sempre  e  necessariamente  a  forma  de 
subordinação  estrutural  e  hierárquica  do  trabalho  ao  capital,  não 
importando o grau de elaboração e  mistificação das tentativas  de 
camuflá-la” (MÉSZÁROS, 2003, p. 19).

Como foi  dito,  um dos traços mais  importantes  da atual  fase sistêmica 

constitui-se  a  partir  da  ativação  de um conjunto  de  limites  e  obstáculos  para 

absorver e integrar crescentes contingentes humanos que, ao longo do globo, 

bóiam numa espécie de “terra de ninguém” social; autênticos “inúteis para esse 

mundo”. O conjunto das condições que fizeram possível uma regulação eficaz do 

sistema – especialmente a partir da construção de “Estados de Bem-estar Social”, 

hoje,  estaria  se  revelando  inadequado  para  as  exigências  da  acumulação 

ampliada do capital mundializada. 

O  desemprego  constitui-se  como  uma  expressão  traumática  da  crise 

estrutural;  um  saldo  inevitável  e  trágico  da  atual  época  societária;  sua 

particularidade  está  na  passagem  de  uma  fase  de  acumulação  tranqüila  e 

evacuação expansionista das crises, para outra de desemprego crônico – como 

expressão da crise estrutural.  Na raiz  desse fenômeno (um limite  absoluto do 

capital), para enfrentar as exigências da acumulação e da expansão lucrativa, ao 

calor  de  uma  concorrência  inter-capitalista,  cada  vez  mais  feroz,  o  capital 

globalizado procura reduzir a um mínimo o “tempo de trabalho necessário” para a 

produção;  em outras  palavras,  reduzir  os  custos  do  trabalho  no  processo  de 

valorização capitalista. Assim, como resultado da dinâmica, emerge e consolida-

se  uma  “superpopulação”,  uma  população  supérflua,  já  não  transitória,  mas 

permanente, estrutural.28

O  capitalismo  maduro  intensifica  suas  tendências  à  concentração  no 

conjunto do sistema, para o que se articula, crescentemente, com a ciência e a 

tecnologia – alavancas essenciais para garantir sua finalidade. Essa dinâmica foi 

responsável  pelo anacronismo na subordinação sócio-estrutural  do trabalho ao 

capital,  próprio  da  fase  anterior;  ou  seja,  as  formas  tradicionais  “hierárquico-
28 Por outro lado, dita resposta do capital à sua crise estrutural acaba produzindo recessão, posto 
que, deprecia o salário e a capacidade de consumo da sociedade, o que pressiona para a crise de 
superprodução.
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estruturais”,  relativas  à  divisão  funcional  do  trabalho  correspondente  à  fase 

fordista-keynesiana do capitalismo desmoronam, desintegram-se pelos impactos 

das novas necessidades da acumulação ampliada do capital (Cf. Ibidem, 2002, p. 

990).

Mészáros sinaliza algumas transformações no “mundo do trabalho”,  que 

têm provocado ondas de mudanças nas formas de sociabilidade contemporâneas. 

Por um lado, dirá o autor, o capitalismo maduro produz uma maior vulnerabilidade 

da organização industrial. Se comparada ao tipo de organização do século XIX, 

os avanços tecnológicos, ao mesmo tempo em que dispensam cada vez mais 

força  de  trabalho  viva,  permitem  que  poucos  trabalhadores  possam  produzir 

grandes  paralisações  da  produção.  Por  outra  parte,  a  interdependência  entre 

ramos cada vez mais diversos da indústria – ao modo de um sistema ajustado de 

partes interdependentes, exige firmes condições para garantir a continuidade da 

produção.  Por  isto,  quando  aparecem  complicações,  elas  se  estendem 

rapidamente a todo o sistema.

Em segundo lugar, nota o autor, o volume de tempo disponível “supérfluo”, 

tende a crescer, constantemente, o que exige reforçar os esforços para manter a 

desorganização política dessa população “excluída” dos benefícios do mais alto 

grau de “desenvolvimento das forças produtivas” atingido pela humanidade em 

toda  sua  história.  A  precarização  sistemática  das  condições  de  vida  e  a 

convivência com formas de sociabilidade cada vez mais barbarizantes faz com 

que segmentos de intelectuais – historicamente subordinados aos interesses do 

capital, comecem a questionar o status quo. Aquele trabalhador-consumidor, que 

mantém tranqüila a dinâmica contraditória da acumulação, permanece alheio à 

definição social do tipo de controle sobre a produção e a distribuição.

Na  hipótese  de  Mészáros,  enquanto  sistema  econômico  mundialmente 

articulado,  o  capitalismo  maduro  trabalha  para  a  erosão  das  estruturas 

tradicionais de estratificação e controle sócio-político historicamente constituídas 

nos diferentes locais do mundo. As diversas explosões sociais e os processos 

insurgentes em curso na América Latina da última década evidenciam-se como 

sintomas à crise de hegemonia capitalista atual. A crise estrutural do sistema, e o 

processo  que  detona,  de  decomposição  das  formas  de  controle  social 

tradicionais,  não  vêm  acompanhados  por  uma  nova  modalidade  efetiva  de 

controle social adequado à escala mundial.
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Nesse quadr o, o desemprego contemporâneo é um fenômeno particular 

desses  tempos  históricos;  suas  processualidades  determinantes  não  são 

precisamente as mesmas, correspondentes a fases anteriores do funcionamento 

do  sistema-mundo  do  capital.  Segundo  nosso  autor,  o  que  tem  mudado  na 

contemporaneidade são as possibilidades de absorção de crescentes segmentos 

sociais cada vez mais “excluídos” do formal mundo do trabalho. O que está em 

questão é a capacidade objetiva do sistema do capital de reabsorver e agregar as 

amplas  massas  de  trabalhadores  não  mais  necessários  para  a  produção  da 

riqueza  social.  Devem-se  questionar  as  condições  históricas  que  apresenta  o 

capitalismo  dos  nossos  dias  para  concretizar  um  crescimento  econômico 

suficientemente sólido e capaz de tornar-se projeto societário hegemônico. 

Para Mészáros, enquanto o desemprego esteve associado ao crescimento 

econômico  e  ao  desenvolvimento  tecnológico,  foi  facilmente  assimilado  pela 

sociedade  como um fenômeno inevitável  e  “necessário”  de  todo  processo  de 

modernização das relações sócio-produtivas. Nas últimas décadas foi claramente 

demonstrado que crescimento econômico não é incompatível com desemprego. 

Os níveis crescentes de “parados”, de desempregados, pressiona para uma maior 

produtividade  do  trabalho,  e  torna-se  uma  alavanca,  fundamental,  para  a 

recuperação dos ritmos de crescimento e das ganâncias capitalistas.

Segundo essa hipótese, enquanto o desemprego atingia os setores menos 

desenvolvidos  de  uma  sociedade  que  evoluciona  e  se  moderniza 

permanentemente,  foi  relativamente  simples  legitimá-lo  como  um  fenômeno 

“natural”, um custo não desejado, do “progresso social”. Desde os diversos relatos 

da  modernização  conservadora,  responsabiliza-se  o  indivíduo  por  seu 

anacronismo e inutilidade com o tempo histórico.  Ora,  uma vez que a euforia 

inicial  do progresso infinito  se estanca;  quando os milhões de desafortunados 

parecem instalar-se na estrutura do sistema, o problema aparece na sua real 

dimensão. Dirá o autor:

“No entanto, foi sistematicamente ignorado o fato de que a tendência 
da  ‘modernização’  capitalista  e  o  deslocamento  de  uma  grande 
quantidade de trabalho não-qualificado, em favor de uma quantidade 
bem menor de trabalho qualificado, implicavam em última análise a 
reversão da própria tendência: ou seja, o colapso da ‘modernização’ 
articulado a um desemprego maciço. Este fato da maior gravidade 
simplesmente tinha de ser ignorado, posto que seu reconhecimento é 
radicalmente  incompatível  com  a  contínua  aceptação  das 
perspectivas  capitalistas  de  controle  social.  Pois  a  contradição 
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dinâmica  subjacente  que  conduz  a  uma  drástica  reversão  da 
tendência de modo algum é inerente à tecnologia empregada, mas à 
cega  subordinação  tanto  do  trabalho  como  da  tecnologia aos 
devastadores e estreitos limites do capital como arbitro supremo do 
desenvolvimento e do controle social”. (Ibidem, 2002, p. 1004)

É  nesse  sentido,  que  o  desemprego  contemporâneo,  resultante  da 

subordinação da dinâmica da modernização tecnológica e produtiva em curso aos 

imperativos cada vez mais estreitos da lucratividade capitalista, constitui-se num 

indicador dramático da profundidade da crise atual (Ibidem, p. 1005). Muito longe 

de  ser  um  fenômeno  passageiro,  resultado  inevitável  de  um  crescimento 

econômico acelerado,  sua natureza responde pelo estreitamento das margens 

funcionais  do  sistema  do  capital  e  do  estado  das  suas  energias  socialmente 

agregadoras, civilizatórias.

Não  estamos  falando  de  subdesenvolvimento  de  alguns  segmentos 

populacionais,  mas  da  crise  estrutural  do  sistema capitalista;  não  se  trata  de 

enfrentar o problema da inutilidade ou não dessas massas ou de indivíduos com 

dificuldades  para  adequarem-se  às  exigências  dos  mercados,  mas  com  uma 

tendência  própria  do  desenvolvimento  capitalista,  que  expulsa  e  tornam 

supérfluas crescentes camadas das classes subalternas.

1.2. Metamorfoses do imperialismo 

Quais as determinações e para onde nos conduzem as atuais tendências 

societárias  é  o  objeto  de  estudo  do  geografo  norte-americano  David  Harvey 

(2005)  há  alguns  anos.  Para  ele,  a  partir  do  esgotamento  da  estratégia 

“keynesiana” do pós-segunda guerra, que acabaria na eclosão da grande crise 

capitalista da década de 1970, começa a se configurar uma nova modalidade 

histórica de exercitar  as políticas “imperialistas” no âmbito mundial,  a partir  da 

qual diferentes Estados imperialistas ajustaram suas intervenções geo-políticas às 

novas necessidades impostas pelo processo de reprodução ampliada do capital.

Se se analisa a história, pode se observar nitidamente a estratégia utilizada 

pelo  sistema  para  “oxigenar”  suas  crises:  quase  sempre,  as  expansões 

sangrentas do seu ambiente; de seu habita. Isto se traduz em captura e conquista 
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de novos e mais profundos mercados; acesso a “recursos naturais” estratégicos, 

com destaque para matérias primas. 

Ao  longo  da  história  do  desenvolvimento  capitalista  as  ocupações  de 

territórios e os longos processos de dominação política (colonial, neocolonial, etc.) 

foram instrumentos importantes na estabilização das crises do sistema capitalista. 

Desde  suas  origens,  a  sociedade  do  capital  precisou  implementar  “políticas 

imperialistas”  para  o  controle  e  disposição  de  territórios  sócio-espaciais 

diferenciados  que,  devidamente  combinados,  funcionalizam  o   processo  da 

acumulação  capitalista  conformando  uma  totalidade  social.  Para  o  autor,  por 

própria  lógica,  a  acumulação  interminável  de  capital  requer  uma  acumulação 

igualmente interminável de poder, em função de “coordenar” o processo no seu 

conjunto.  

Na  trilha  do  Lênin  de  1916,  o  autor  parte  da  premissa  de  que  o 

“imperialismo”  expressa  o  amadurecimento  e  acirramento  das  contradições 

inerentes à lógica societária do capital; é um movimento que reflete a tendência 

cegamente “expansiva” desse; as contradições e crises que o desenvolvimento do 

sistema  produz  e  enfrenta,  geralmente  têm  sido  “evacuadas”  através  de 

“expansões  territoriais”.  Na  base  dessas  expansões  –  determinadas  pelo 

progresso do processo de concentração e centralização do capital, ao calor da 

concorrência  inter-monopolista29 -,  dirá  o  autor,  podem-se  encontrar  diversas 

unidades econômicas do grande capital pressionando sobre os Estados para que 

assumam  “políticas  imperialistas”.  As  mesmas,  nessa  perspectiva,  são 

necessárias para a “conquista” permanente de novos espaços e possessões, que 

possam  absorver  os  ativos  financeiros  e  canalizá-los  em  investimentos 

produtivos,  afugentando  o  fantasma  da  “crise  de  super  acumulação”,  que 

periodicamente, golpeia o sistema com a desvalorização maciça de capitais. 

Nesse sentido, as lutas e guerras inter-imperialistas das primeiras décadas 

do  século  XX,  inscrevem-se  na  própria  estrutura  do  funcionamento  sistêmico. 

Inúmeros  conflitos  bélicos  explodiram  como  resultado  das  exigências  de 

valorização do capital – e continuaram explodindo -, particularmente em contextos 

29 Vários  autores  tematizaram  a  passagem  de  fase  do  capitalismo  concorrencial  para  o 
monopolista, que se processa no centro do capitalismo, a partir o ultimo terço do século XIX e se 
consolida nas primeiras décadas do XX. Nesse sentido, como fase superior ou mais avançada do 
capitalismo concorrencial, o imperialismo é um movimento que expressa e responde a entrada 
maciça  em  cena  dos  monopólios  capitalistas.  Entre  os  teóricos  clássicos  deste  fenômeno 
destacam-se  Lênin,  Hilferdin,  Bujarin,  Hobsson,  Rosa  Luxemburgo  e  Baran  e  Sweezy,  entre 
outros.
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de forte aquecimento da concorrência entre grupos monopolistas, responsáveis 

pelos monumentais processos de “regressão civilizatória” registrados na história 

recente.30 Assim, segundo o autor, certas contradições estruturais do capitalismo 

na sua fase monopolista – particularmente aquelas que resultam dos “esforços” 

do capital para não ficar parado e desvalorizar-se –, não podem ser resolvidas 

sem apelar  para  relações internacionais,  que assumem formas de dominação 

imperialistas.  A  atual  fase  do  capitalismo  acirra  esses  impulsos  destrutivos  e 

depredadores inerentes ao seu processo de reprodução das relações sociais. É 

por isso que a caracterizamos como produtora de barbárie social.

Para Harvey, práticas imperialistas existiram antes do capitalismo; por isso, 

pode-se assinalar um imperialismo propriamente capitalista, que resulta da fusão 

contraditória  entre  a  políticas  dos  modernos  estados  capitalistas  e  as  dos 

Impérios. Estamos em face de um projeto político societário cujo poder baseia-se 

no domínio de territórios, com o controle dos seus recursos humanos e naturais 

em função  dos processos  moleculares  de acumulação do capital.  Um projeto 

político-econômico onde  a  lógica  do  capital  prevalece  (Cf.  HARVEY,  2005,  p. 

31).31

Segundo  o  autor,  essas  dinâmicas  diferenciadas  articulam-se  e 

complementam-se  para  garantir  uma  adequada  reprodução  da  ordem  social, 

sobretudo,  trabalhando  na  construção  das  condições  necessárias  para  a 

acumulação. O Estado, longe de perder seu caráter intervencionista no processo 

sócio-econômico,  reforça-o  e  resignifica-o.  É  importante  destacar,  que  essas 

dinâmicas geralmente  têm sido  interpretadas como ligeiramente  harmônicas e 

complementares,  e  não  como  uma  relação  problemática,  de  difícil 

correspondência.  Claro  que  os  processos  políticos-econômicos  sempre  são 

acompanhados de políticas estatais e imperialistas, mas essas não convergem 

imediatamente  sem  conflitos  e  contradições.  Por  isso,  para  Harvey,  o 

30 Exemplos  ilustrativos  disso  são  as  duas  grandes  guerras  mundiais,  que  a  humanidade 
atravessou  na  primeira  metade  do  século  passado.  Desses  cataclismos  inter-imperialistas 
resultaram novas configurações geográficas, em outras palavras, a partilha dos países derrotados 
pelas  potencias  vitoriosas.  Assim,  a  partir  de uma dinâmica  marcada pela  seqüência  crise  – 
expansão -crise criam-se e renovam-se experiências de dominação colonial e neocolonial sob a 
influencia exclusiva de uma potência imperialista.
31 Para o autor, as dimensões econômicas e políticas, enquanto unidade problemática, expressam 
diferentes interesses de atores com diferentes papéis; o empresário capitalista, por exemplo, não 
tem mais interesse do que a obtenção da máxima lucratividade possível dos seus investimentos, 
tendo para isto que apelar às armas mais adequadas. Já o “homem de Estado”, por sua vez, tem a 
função de zelar pelos “interesses coletivos” (de várias empresas) de um país no mercado mundial,  
movimenta-se numa rede de contradições tecida pelo conjunto dos capitais particulares. 
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“imperialismo capitalista” constitui-se a partir  da interseção entre essas lógicas 

contraditórias.

Na   análise  do  autor,  as  práticas  imperialistas  relacionam-se  com  a 

exploração de condições geográficas desiguais para realizar a acumulação do 

capital.  O  usufruto  das  assimetrias  produzidas  pelas  desiguais  relações  de 

intercâmbio,  assume  uma  expressão  espacial  e  geográfica  particular;  isso 

significa que a riqueza e o bem-estar aumentam em certos territórios às custas de 

outros.  Ou  seja,  relações  assimétricas  de  troca  criam  e  reforçam  maneiras 

desiguais de concentrar  riquezas e poder  em certos locais,  em detrimento de 

outros, inclusive dentro de um mesmo território nacional. Por isso, um dos papéis 

fundamentais do Estado na fase imperialista do capitalismo é manter um padrão 

de assimetrias nos intercâmbios, adequado às necessidades do capital em cada 

momento histórico (Ibidem, p. 35). 

Em síntese, o imperialismo é um momento fundamental,  uma mediação 

importante  nas  relações  de  poder  entre  os  diferentes  Estados  nacionais  no 

quadro  de  um sistema-mundo  global  dinamizado  pela  acumulação  de  capital. 

Essa afirmação apresenta um grande problema - que não é novo, e foi objeto de 

importantes  teorizações  em inícios  do  século  passado  –,  que  diz  respeito  às 

possibilidades efetivas de controlar e administrar a combinação (necessária sob a 

lógica do capital) da dialética formada pelos impulsos desenfreados do capital em 

sua expansão e as condições para submetê-lo a uma “administração” mundial 

eficaz. Em outras palavras: qual estrutura global (G8; ONU; OMC; OTAN) terá 

capacidade  de  concentrar  o  poder  suficiente  e  duradouro  para  regular 

mundialmente a continuidade da acumulação “infinita” do capital? Ou será que 

essa “ânsia feroz” e ilimitada nos conduzirá definitivamente à barbárie social?

É  bom  lembrar,  que  a  história  dos  grandes  impérios  e  suas  quedas, 

mostram  os  perigos  dessa  extensão  (necessária)  ilimitada.  Aqui,  repõe-se  a 

sombra da “incontrolabilidade total”, de que fala Mészáros. 

1.2.1. As crises de “super-acumulação” capitalistas 

Na perspectiva de D. Harvey (2004), um sistema tão contraditório e instável  

como o capitalismo consegue sobreviver, fundamentalmente, por sua capacidade 
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de “criar  espaços” pela via de políticas imperialistas. Para o autor,  a partir  da 

grande crise capitalista da década de 1970,  o problema da super-acumulação 

instala-se como crônico, o que afeta sensivelmente o funcionamento reprodutivo 

do capital. As raízes da dita crise estão na crescente dificuldade para reinvestir 

produtivamente  o  “capital  excedente”.  Assim,  o  grande problema a  resolver  é 

onde  e  em  que  podem  ser  absorvidos  esses  capitais.  Para  isso,  várias 

possibilidades são acionadas pelos capitalistas no intuito de fugir da ameaça da 

desvalorização, entre as quais destaca-se a estratégia de “expansão do ambiente 

capitalista”, o estiramento dos “limites” do capital. Ao longo da sua história, em 

função de seu progresso, o capitalismo tem recorrido várias vezes isto.

Em seu trabalho,  Os limites do capital de 1982, Harvey coloca a idéia de 

que  os  “re-ordenamentos  espaços-temporais”  do  capitalismo  resultam  das 

respostas formuladas pelas classes dominantes para enfrentar suas contradições 

inerentes  às  crises.32 Para  o  autor,  pelo  funcionamento  da  “lei  da  queda 

tendencial  da taxa dos lucros”, as crises de super-acumulação capitalistas são 

iminentes. As mesmas, expressam-se tanto sob a forma de capitais “excedentes”, 

quanto  de  “trabalho  excedente”;  ou  seja,  tanto  sob  a  forma  de  excesso  de 

dinheiro,  de  mercadorias  ou  de  capacidades  produtivas,  quanto  de  força  de 

trabalho disponível  capitais.  Tais “excedentes” evidenciam as dificuldades para 

combinar  lucrativamente  esses  elementos;  para  Harvey,  nessas  conjunturas 

críticas,  a “expansão geográfica” do ambiente capitalista  e sua “reorganização 

espacial” proporcionam opções de saída (Ibidem, p. 78).

 Na perspectiva do autor, se num determinado território (Estado nacional ou 

região) existem excedentes de capital ou de força de trabalho, que não podem ser 

absorvidos internamente de forma alguma, há que enviá-los a outra parte. Novos 

terrenos  para  a  realização  lucrativa  são  necessários  para  contornar  a 

desvalorização,  e  isso  pode assumir  várias  formas:  a)  criação ou abertura de 

novos mercados, no caso de mercadorias  excedentes, às quais, serão trocadas 

32 Segundo o autor, trata-se da saída encontrada para enfrentar as crises capitalistas a través do 
“adiantamento”, da aceleração do tempo, da previsão e pela expansão geográfica. A “produção do 
espaço”; a organização de divisões temporais novas do trabalho; a criação de complexos recursos 
novos e mais baratos; a incorporação de novas regiões como espaços dinâmicos da acumulação 
do capital, e a penetração em formações socioeconômicas pré-existentes, são todas importantes 
alavancas,  que  podem  promover  a  absorção  do  capital e  do  trabalho  excedente.  Assim,  as 
expansões do  capital;  suas  reorganizações,  muitas  vezes  ameaçam valores  econômicos  pré-
existentes no local, ainda não “realizados”. Nesse sentido, uma grande contradição emerge e se 
reproduze explosivamente: muitos capitais já fixados resistem a sua desvalorização, ao mesmo 
tempo em que muitos capitais precisam novos espaços de investimento lucrativo.
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por  dinheiro  ou  por  outras  mercadorias;  b)  se  o  país  que  absorve  o  capital 

excedente  não  tem  mercadorias  para  pagar,  pode  recorrer  a  empréstimos  e 

créditos  em  dinheiro,  e  absorver  os  excedentes.  Ambas  medidas,  fazem 

retroceder o fantasma da super-acumulação.33

Nesse quadro, o endividamento territorial  tornou-se um problema global, 

uma vez que, uma quantidade importante de potências médias viram-se diante de 

sérias  dificuldades  para  garantir  seus  compromissos  financeiros.  Segundo  o 

autor, o problema da “dívida” deve ser visto como o aprisionamento dos países 

mais pobres ao circuito ampliado da circulação do capital, e ao sistema financeiro 

mundial neoliberal. A esses países, impõe-se a  missão de absorver o excedente 

dos centros capitalistas. Enquanto os que recebem créditos desvalorizam-se e 

endividam-se, os que os fornecem logram “evacuar” parte dos seus excedentes e 

revitalizam sua acumulação. Assim, os recursos e riquezas dos países periféricos 

são saqueados através do mecanismo da “dívida externa” (ou, melhor, eterna). 

Por  outro  lado,  agudas  contradições  surgem,  quando  os  novos  espaços 

dinâmicos criados necessitam canalizar seu excedente para fora, por meio de 

novas  expansões geográficas.  Assim,  para  Harvey,  o  desenvolvimento  interno 

vigoroso desagua na necessidade de produzir “re-ordenamentos sócio-espaciais” 

(Ibidem, p. 102). 

Assim,  o  problema  do  tipo  de  intervenção  social  do  Estado  ganha 

importância  medular.  Enquanto  estrutura  territorializada,  onde  operam  os 

processos moleculares da acumulação do capital, pela sua própria constituição 

metabólica,  o  capital  necessita  dessa  instância  para  reproduzir-se 

adequadamente.  Não  é  por  outro  motivo  que  a  institucionalidade  burguesa  é 

essencial ao desdobramento histórico do capital até os nossos dias. O Estado tem 

sido  fundamental  para  a  chamada  “acumulação  primitiva”,  assim  como,  nas 

experiências social-democratas, para conter a exploração excessiva do trabalho e 

seus  rebatimentos  políticos.  Todavia,  os  Estados  não  são  os  únicos  atores 

relevantes da cena social. A união estratégica de vários Estados também o é; os 

blocos  regionais;  as  áreas  de  “livre  comércio”;  os  grandes  conglomerados 

metropolitanos  formam  um  variado  conjunto  organizado  e  hierarquizado  de 

33 Segundo Harvey, isso ocorreu com os excedentes comerciais do Japão, os quais nos anos de 
1990 foram reabsorvidos pelos Estados Unidos através de empréstimos japoneses para manter o 
consumo ianque. Por outro lado, uma das táticas da industria armamentista norte-americana é 
fazer com que seu governo empreste dinheiro a outros países para comprar armas dos EUA (o 
exemplo da Polônia é ilustrativo).
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ambientes onde ocorrem concretamente os processos da acumulação do capital. 

Segundo Harvey, as trocas de serviços, de bens e de força de trabalho, implicam 

em re-localizações, e o fluxo formado por essas trocas humanas desenha uma 

“geografia peculiar”, que abrange diferentes espaços e tempos, e que é resultado 

de um desenvolvimento desigual, inerente ao capitalismo.

Por  outro  lado,  dirá  o  geógrafo,  empurrados  pela  concorrência,  os 

capitalistas individuais procuram obter vantagens competitivas para prevalecerem 

no  sistema,  sendo  atraídos  pelos  locais  onde  os  “custos  de  produção”  são 

menores. O capital precisa atender essas ditas “vantagens”, posto que, se trata 

de  uma modalidade  essencial  para  aumentar  sua  taxa  de  lucros.  Segundo  o 

autor, atualmente as vantagens da “localização” do capital são tão importantes 

quanto  as  vantagens  “tecnológicas”,  e  freqüentemente,  o  capital  excedente 

aponta  para  elas.  Hoje,  tais  vantagens  tornaram-se  um pólo  atrativo  para  os 

investimentos  capitalistas  globalmente  excedentes,  constituindo-se  no  projeto 

societário de uma boa parte dos países periféricos. Presos à lógica minimalista e 

fatalista  da  história,  muitos  países  têm  se  “esforçado”  em  realizar  ajustes 

estruturais nas suas estruturas produtivas; flexibilizações de todo tipo e aberturas 

econômicas,  em função de fornecer  benefícios para  esses capitais  ociosos,  e 

concorrer  para  oferecer  as  melhores  possibilidades  de  investimento  produtivo 

para os mesmos. Essa é a raiz do “novo imperialismo” da nossa época.

Desde  essa  perspectiva,  os  processos  da  acumulação  capitalista 

encontram-se  em  permanente  expansão,  produzindo  permanentemente 

desestabilizações e crises. Os capitais monopolistas procuram manter sob seu 

controle os recursos mais estratégicos. O monopólio de localizações estratégicas 

- ou de complexos de recursos fundamentais – é uma arma muito importante. Em 

outros  termos,  a  busca e  a  concorrência  por  lucros  –  um movimento  sempre 

expansivo sob o capitalismo - dinamizam tendências sócio-espaciais que, por sua 

vez,  vão  bater  de  frente  com  as  fronteiras  impostas  pelos  monopólios  já 

consolidados, que operam como enormes lulas no oceano do mercado mundial. 

Os resultados históricos destas interações, ou seja, as disputas inter-imperialistas, 

foram delineando a fisionomia sistêmica a cada momento.

O quadro societário contemporâneo, segundo o autor, configura-se como 

um  espaço  sócio-temporal,  que  entrelaça  os  fluxos  financeiros  de  capital 

excedente e os conglomerados de poder político e econômico, estabelecidos em 
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pontos  chaves  do  sistema  (Nova  Iorque,  Londres,  Tóquio,  etc.),  os  quais, 

procuram  obsessivamente  desaguar  seus  excedentes  através  da  absorção 

produtiva de ativos desvalorizados em outras terras. Para isso, são formulados 

projetos  de  longo  fôlego  numa  variedade  de  espaços,  e  utilizado  o  poder 

especulativo para sair da ameaça da super-acumulação mediante o fomento de 

crises de desvalorização em territórios economicamente vulneráveis (Ibidem, p. 

113).

Assim, o capitalismo sobrevive não apenas pelos “re-ordenamentos sócio-

espaciais” que produz para absorver produtivamente os capitais excedentes, mas 

também pela organização dos processos de desvalorização mencionados, que 

são  materializados  como  um  processo  monumental  de  aquisição  de  ativos 

rentáveis existentes a muito baixo custo. O conjunto vergonhoso de privatizações 

de serviços públicos promovidas pelo neoliberalismo é um claro e triste exemplo.

Na perspectiva do autor, a obra mais substancial de Rosa de Luxemburgo: 

“A acumulação do capital” representa uma tentativa por colocar o problema das 

“crises” capitalistas ligadas intimamente à queda geral da demanda efetiva, que 

se expressa como subconsumo (dos bens já produzidos) e reforçam a tendência 

à  crise.  Para  o  autor,  a  teoria  da  “sobre-acumulação”  identifica  a  falta  de 

possibilidades lucrativas como o problema fundamental desencadeador da crise. 

A  defasagem  entre  oferta  e  demanda  pode  ser  “salva”  através  do  “re-

investimento”,  posto  que,  gera  sua  própria  demanda.  Nesse  sentido,  as 

expansões  geográficas  do  capitalismo,  que  estão  na  base  da  atividade 

imperialista,  uma  vez  que  criam  demanda,  mostram-se  sumamente  úteis  na 

criação de “contra-tendências” à crise geral do sistema. Para ele, as contradições 

inerentes ao sócio-metabolismo do capital, mais do que “defeitos a corrigir”, são 

exigências de sua reprodução.

Segundo  o  autor,  os  métodos  e  formas  predatórias,  selvagens  e 

fraudulentas,  próprios  do  momento  “originário”  do  capital,  nunca  foram 

definitivamente  superados  ou  abandonados  pelo  capitalismo.  A  “livre 

concorrência”, que prometera um desenvolvimento social sem fim, tem implicado 

numa  violenta  interação  inter-imperialista,  que  para  reproduzir  sua  condição, 

desata  crescentemente  processos  destrutivos,  barbarizantes.  Esse  processo 
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permanente - não apenas originário - será chamado pelo autor de “acumulação 

via espoliação” (Ibidem, Cap. IV).34 

Na perspectiva do autor, a mesma consiste “em libertar” um conjunto de 

“ativos” a preços muito baixos, de forma que o capital sobre-acumulado possa se 

apropriar  dos  mesmos  e  fazer  uma  utilização  lucrativa.  As  privatizações,  por 

exemplo,  tão  recomendadas pelos  neoliberais,  servem de alavanca para  abrir 

espaços ainda não apropriados pela valorização capitalista, permitindo fugir da 

ameaça de uma desvalorização em massa. O mesmo resultado pode ser atingido 

através  de  uma desvalorização  intencionada  de  ativos  já  existentes,  que  são 

vendidos  muito  abaixo  do  seu  valor  e  “reciclados”  lucrativamente  pelo  capital 

sobre acumulado.

Ora, para que ocorra uma desvalorização substantiva, é necessária uma 

crise, preferencialmente planejada e administrada em função da estabilização do 

sistema;  como  ficou  claro,  foi  essa  a  especialidade  das  várias  “instituições 

globais” nas últimas décadas neoliberais, sob a liderança do FMI. Assim, como 

um  resultado  do  próprio  progresso  da  acumulação  do  capital,  produz-se  um 

“excedente  de  capitais”  –  capitais  sobre  acumulados  –  que  reclamam  serem 

investidos  lucrativamente  para  continuarem  existindo.  Na  contemporaneidade, 

dita “exigência” impulsiona as tendências à desvalorização dos ativos existentes, 

como meio do capital recompor seus lucros.35

Uma  das  principais  funções  que  atualmente  cabem  aos  Estados 

“neoliberalizados” – sempre articulados estreitamente às “instituições financeiras 

globais” -, é de intervir ativamente nos planos de desestabilização dos sistemas 

financeiros  mais  vulneráveis,  ou  seja,  a  organização  de  processos  de 

desvalorização massiva de capitais que, através da acumulação por espoliação, 

34 Segundo o autor, todas as características da “acumulação primitiva” que Marx menciona no seu 
célebre capítulo XXIV de O Capital, permanecem fortemente presentes na experiência histórica do 
capitalismo  até  os  nossos  dias.  Inclusive,  dirá  Harvey,  alguns  mecanismos  da  chamada 
acumulação originária, encontram-se hoje aperfeiçoados, e têm um papel mais importante que 
antes.  O  sistema  de  créditos  e  o  capital  financeiro,  por  exemplo,  têm-se  tornado  alavancas 
fundamentais para viabilizar o “saque” de recursos e riquezas nos países mais fracos. O domínio 
do capital financeiro que se afirma com a crise capitalista de 1970 modela um funcionamento da 
ordem social altamente “parasitário” e destrutivo em termos civilizatórios. Assim, os sucessivos 
ataques especulativos realizados pelas grandes empresas ou pelas grandes personificações das 
finanças,  devem  ser  compreendidos  como  a  modalidade  de  vanguarda  utilizada  em  épocas 
recentes para realizar a “acumulação via espoliação” (Cf. Ibidem, p. 121 e ss.).
35 É nítida a analogia com a formação de um “exército industrial de reserva” do capital analisado 
por Marx; da mesma forma, aqui, valiosos ativos são retirados da circulação e desvalorizados; 
ficam adormecidos até  que  o capital  faça deles uma utilização  produtiva,  dando nova vida  à 
acumulação.  Segundo Harvey,  a  crise,  para ser  resolvida,  precisa criar  um outro,  um “afora”, 
permanentemente (Ibidem, p. 126).
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operam para evitar o desencadeamento de um colapso geral do sistema. Como 

foi dito, não é outra a tarefa desempenhada pelos organismos internacionais, e 

não  é  outro  o  fundamento  dos  vários  “ajustes  estruturais”,  fortemente 

patrocinados pelo  FMI,  implantados a sangue e fogo na América Latina  e  no 

mundo desde a década de 1970. Afirma o autor:

“A acumulação por espoliação se tornou cada vez mais acentuada a 
partir  de  1973,  em  parte  como  compensação  pelos  problemas 
crônicos  de  sobre-acumulação  que  surgiram  no  âmbito  da 
reprodução expandida. O principal veículo dessa transformação foi a 
financeirização e a orquestração, em larga medida sob a direção de 
Estados Unidos,  de  um sistema financeiro  internacional  capaz  de 
desencadear de vez em quando aumentos mais ou menos violentos 
de  desvalorização  e  de  acumulação  por  espoliação  em  certos 
setores  ou mesmo em territórios  inteiros  [...].  Para  que  tudo  isso 
ocorresse,  era necessário,  além da financeirização  e do comercio 
mais livre, uma abordagem radicalmente distinta da maneira como o 
poder  do  Estado,  sempre  um  grande  agente  da  acumulação  por 
espoliação, devia se desenvolver. O surgimento da teoria neoliberal e 
a  política  de  privatização  a  ela  associada  simbolizaram  grande 
parcela do tom geral dessa transição.” (HARVEY, 2004, p.129). 

Nesse sentido, sem exagero, pode-se afirmar que a privatização é o “braço 

armado”  da  acumulação  via  espoliação,  que  junto  com  a  liberalização  dos 

mercados, foi fundamental para o sucesso da programática neoliberal. Para tanto, 

como vimos, foi mister mudar as políticas públicas em geral. Importantes ativos 

estatais ou destinados à  utilização pública – característica da fase capitalista 

anterior – foram lançados ao mercado para satisfação do capital sobre-acumulado 

e,  como  resultado,  novos  campos  de  atividades  lucrativas  foram  abertos  ao 

capital. Tal abertura implicou na emergência de uma forte pressão pela captura 

destes ativos, que levou a uma selvagem privatização de âmbitos até então não 

subordinados à lógica da valorização capitalista. Assim, a privatização consiste, 

essencialmente, numa transferência de ativos públicos produtivos do Estado para 

as empresas privadas;  entre esses,  devemos destacar:  a captura de recursos 

naturais, terras e matas, água, ar, etc. (Ibidem, p. 131).

Uma tal  reconfiguração sistêmica  acarretou sérias  implicações  políticas. 

Nesse  sentido,  para  o  autor,  as  formas  de  organização  das  esquerdas 

majoritárias no período 1945-1973, revelam-se defasadas para a presente fase 

sistêmica, uma vez que, a “reprodução ampliada” daquele período cedeu lugar 

para a atual “acumulação por espoliação”. Assim, segundo o autor, a organização 

imperialista da acumulação passa a desempenhar um papel central  e torna-se 
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(talvez) a contradição principal. Diversas formas de resistência política resultam 

desse processo, que tem revelado maior ou menor capacidade e eficácia.

Lutas e batalhas contra a espoliação são travadas em escala local, regional 

e nacional; nessas, segundo o autor, a conquista e o domínio do aparelho estatal  

ganha  pouca  relevância.  Os  alvos  dessas  “novas”  resistências  são  difusos  e 

decorrentes das formas fragmentárias assumidas pela acumulação por espoliação 

-  privatização  de  serviços  públicos;  destruição  e  reconstrução  capitalista,  etc. 

Embora  essa  modalidade  específica  de  reprodução  não  esteja  centrada  na 

exploração das periferias, é indubitável que as manifestações mais extremas do 

processo de barbarização ocorrem ali. Nesse sentido, o descuido na conexão da 

organização  existente  entre  “acumulação  expandida”  e  “acumulação  por 

espoliação”  tem implicado num empobrecimento da  análise e das estratégias 

políticas das esquerdas.

Segundo o autor, há que se promover uma conectividade entre as lutas 

que estão sendo travadas ao interior da primeira processualidade, e as que se 

desenvolvem contra o desdobramento da segunda.  A corda umbilical  que liga 

ambas  modalidades  reprodutivas  do  capital  encontra-se  nas  “propostas” 

financeiras  impulsionadas  por  instituições  como  o  FMI  e  OMC,  apoiadas  na 

captura dos Estados “nacionais” (Cf. Ibidem, p. 146).       

1.2.2.  Particularidades da crise atual

Na leitura de Harvey, uma “diabólica” aliança entre os poderes do Estado e 

os aspectos predatórios do capital financeiro forma as garras de um capitalismo 

de  rapina  que  não  abre  mão  das  práticas  “canibais”  e  das  desvalorizações 

forçadas,  na  tentativa  por  atingir  um  desenvolvimento  global  harmonioso  (Cf. 

Ibidem, p. 114). A irrupção de uma nova crise sistêmica com dimensões mais 

profundas e complexas que as anteriores, no início da década de 1970, exigiu 

respostas  adequadas  e  inadiáveis,  que  garantissem  a  continuidade  da 

acumulação.

A fase neoliberal do capitalismo constitui-se como a expressão geral da 

resposta formulada pelo capital à sua crise. Tal estratégia, baseada no abandono 

da “base material” dos valores monetários, mais do que representar uma solução 

verdadeira, implicou no aprofundamento de certas contradições inerentes à ordem 
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do  capital.  Como  resultado  da  “desmaterialização”  do  sistema  financeiro 

internacional inaugura-se uma etapa de “financeirização” global do capitalismo, 

que potencializa o “fetichismo do dinheiro” na vida social. 

Nesse  quadro,  faz-se  necessário  situar  a  questão  da  “energia”, 

particularmente, do petróleo. A elevação acelerada do seu preço precipita a “crise 

do petróleo” em inícios da década de 1970, o que prejudicará mais a Alemanha e 

Japão do que aos próprios Estados Unidos, que ainda dispunha de importantes 

reservas em seu território. Os bancos norte-americanos são beneficiados com a 

absorção  desses  “petro-dólares”,  e  Nova  Iorque  torna-se  o  centro  financeiro 

mundial.  Em seguida,  os  mercados  financeiros  nacionais  foram desregulados 

para facilitar a entrada e saída de capitais financeiros globais. Nesse aspecto, 

poderia  se  dizer  que  a  experiência  neoliberal  recente  na  América  Latina 

evidencia, meridianamente, o papel fundamental que lhe cabe, enquanto periferia, 

como espaço de oxigenação da valorização do capital.    

O rápido desdobramento do movimento da “financeirização” capitalista em 

finais do século XX, resultado da inclinação dos negócios da burguesia global às 

atividades de “autovalorização” do dinheiro, terá enormes implicações no conjunto 

da vida social e das formas de sociabilidade. Constitui-se, assim, uma nova época 

societária que é expressão da resposta formulada pelo capital à sua crise, o que 

demonstra que essa classe (a burguesia) continua a deter o poder político da 

sociedade, e mantém a iniciativa na definição do projeto histórico da sociedade. 

Por outro lado, a financeirização implica um reforço intenso da alienação social 

pela via de uma hipertrofia do consumo. 

Embora, essa “saída financeira” para a crise não represente uma solução 

duradoura  e  efetiva,  revela-se  sumamente  eficaz  no  ataque  às  posições  do 

trabalho e suas organizações. As lutas defensivas dos trabalhadores em função 

de preservar algumas conquistas do  Welfare State nos centros do capitalismo, 

são  derrotadas  uma  após  a  outra,  precipitando  a  desarticulação  política  e 

organizativa da classe dos trabalhadores. A partir  de cada vitória em face das 

posições do trabalho, o capital financeiro vai posicionando-se no centro da cena 

sócio-histórica  até  o  ponto  de  exercer  um  efetivo  domínio  político  mundial 

(especialmente nos países mais endividados), que implicará no disciplinamento 

das  classes  subalternas  e  domesticação  dos  seus  “segmentos  perigosos”.36 

36 A chamada “dívida externa” de vários países – especialmente os associados ao FMI – foi a  
estratégia utilizada para reorganizar as relações de produção internas de cada pais, favorecendo 
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Nesse quadro, as questões ligadas à “gestão” e “administração” da crise social 

ganham enorme relevância.

O reino da “especulação financeira” e da “acumulação flexível” do capital, 

pilares  fundamentais  no  paradigma  neoliberal,  além  da  derrota  do  projeto 

societário dos trabalhadores, foi  materialmente possível  graças ao conjunto de 

transformações tecnológicas advindas da “terceira revolução técnico-científica” e 

a  criação da micro-eletrônica.37 Esse monumental  desenvolvimento  das forças 

produtivas  do  capitalismo em finais  de  século  XX permitirá  uma  recuperação 

significativa, embora parcial, do sistema.

1.3. (Sobre)Vivendo num “capitalismo senil”?

Desde o ponto de vista de Samir Amin (2005), a análise contemporânea do 

imperialismo não pode se restringir às suas dimensões políticas, posto que, não 

se  trata  de  um fenômeno estritamente  político,  “exterior”  à  vida  econômica  e 

cultural da sociedade. Nas trilhas de Marx, o autor egípcio dirá que se trata de um 

produto das lógicas que regem o processo de acumulação do capital, pois esse 

modo de produção, desde sua gênese histórica, comporta uma “vocação de se 

impor”, uma tendência inerente que o pressiona para convertê-lo em um sistema 

verdadeiramente  mundial.  Segundo  o  autor,  o  capital  tem  um  “instinto  de 

conquista inato”. Desde sua origem e como condição de sua afirmação histórica, 

essa  ordem  social  vem  procurando  insistentemente  expandir  suas  fronteiras, 

produzindo  e  reproduzindo  determinadas  relações  entre  países  e  regiões, 

relações essas,  que pelo caráter antagonista da divisão social  do capital,  são 

assimétricas. Constituem-se, assim, centros e periferias (Cf. Ibidem, p. 8).

Afastando-se  um  pouco  da  clássica  formulação  de  Lênin  sobre  o 

imperialismo, caracterizado como “fase superior”  e  madura do capitalismo -,  o 

autor aponta que o capitalismo é imperialista “por natureza”; ou seja, representa 

uma  maior  penetração  dos  “capitais  externos”;  o  processo  como  um  todo,  na  verdade, 
fundamentalmente serviu para recompor relativamente os lucros dos EUA, Japão e Europa (Cf. 
Ibidem, p. 59).
37 Antecedentes  originários  da  mesma  já  podem  ser  encontrados  nas  pesquisas  militares 
desenvolvidas pelas diversas potências imperialistas no quadro da II Guerra Mundial e, depois, no 
curso do que é conhecido como o período da “guerra fria”.
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um  momento  constitutivo  e  permanente  dessa  ordem  social.38 O  que  tem 

acontecido efetivamente,  dirá  o autor,  são metamorfoses na modalidade e no 

caráter  do imperialismo em relação com as especificidades históricas  de uma 

determinada “fase” do modo de produção capitalista, que justamente, delimita o 

campo de possibilidades para a formulação de estratégias de desenvolvimento. 

Segundo o autor, há muitos elementos para afirmar que, em cinco séculos de 

existência, diversas forma as formas de imperialismo; diversos foram os tipos de 

exercício  das políticas imperialistas.  Cabe então,  o  questionamento  acerca da 

particularidade do atual imperialismo. Estamos frente a um “novo imperialismo”?

Para este autor, a peculiaridade do imperialismo contemporâneo está em 

seu  caráter  “senil”.  Enquanto  nas  fases  anteriores  de  expansão  sistêmica,  o 

caráter  de  conquista,  próprio  do  imperialismo,  redundava  em  crescente 

“integração”  de  regiões  e  populações  situadas  para  além  dos  horizontes  do 

capital, e diferentemente do período de “ascensão histórica”, onde o capitalismo 

incorporou  territórios  (embora  como  colônias),  ampliou  seu  ambiente  e 

experimentou intensas lutas, no imperialismo do “capitalismo senil”  dito caráter 

parece se reverter. 

Nesse sentido, os traços históricos que definem esse “novo imperialismo” 

têm a ver fundamentalmente com que são cada vez mais visíveis e crescentes 

dificuldades que a ordem do capital enfrenta na hora de “integrar” a sociedade, de 

se  realizar  a  partir  de  um  movimento  histórico  socialmente  agregador.  Ao 

contrario,  a  forma assumida pelo  imperialismo na presente  fase de  expansão 

capitalista é bem mais “excludente” do que “integradora”.  Também, segundo o 

crítico,  estamos  diante  de  um “imperialismo  coletivo”  que  não  é  estritamente 

nacional,  o  qual  parece  aglutinar  o  centro  do  sistema  como  conjunto:  o 

imperialismo da “tríade” formada pelos Estados Unidos, Europa “Unida” e Japão 

(Cf. Ibidem, p. 7). 

Nas fases anteriores,  conquistando territórios mediante a exportação de 

capitais, o imperialismo materializava suas tendências progressivas ao desdobrar 

suas  capacidades  de  “absorção”  social.  Na  periferia  do  sistema capitalista,  o 

38 No item anterior, levantamos o fato de que Harvey propõe pensar o processo de “acumulação 
originária  do  capital”,  abordado por  Marx  no  capitulo  XXIV  de  O Capital,  como um processo 
permanente, que não se limitou ao momento inicial de criação das condições que possibilitaram a 
afirmação histórica do capital como relação social predominante. Nessa perspectiva, a chamada 
“acumulação originaria” seria, assim como o imperialismo, uma processualidade que se renova 
permanentemente,  e que hoje  se expressa sob a forma de “acumulação por  espoliação”  (Cf.  
HARVEY, 2004).
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processo criou a “ilusão do desenvolvimento”; uma confiança cega no poder da 

modernização  social  e  a  industrialização  sem  fim,  à  qual  eram  somadas, 

funcionalmente  (quase  de  forma  irrestrita),  grandes  contingentes  das  classes 

subalternas  no  mundo.  Os  processos,  em  geral,  foram  comandados  pelas 

burguesias nacionais periféricas conformadas nesse cenário histórico.

Dirá o autor:
“[...] el imperialismo de las anteriores fases históricas de la expansión 
capitalista mundial se basaba en el papel ‘activo’ de los centros, que 
‘exportaban’ capitales hacia las periferias para impulsar un desarrollo 
asimétrico,  que  podemos  definir  dependiente  o  desigual.  Sin 
embargo, el imperialismo colectivo de la triada y, en particular, el de 
‘centro  de  centros’  (los  Estados  Unidos),  ya  no  funciona  de  esta 
manera. Los Estados Unidos absorben una fracción considerable del 
excedente, generado por la comunidad internacional, y la triada deja 
de ser una exportadora importante de capitales hacia las periferias. 
El  excedente  sustraído por la  triada bajo diferentes formas,  ya  no 
constituye  la  contrapartida  de  nuevas  inversiones  productivas.  El 
mismo  carácter  parasitario  de  este  modo  de  funcionamiento  del 
sistema imperialista es un signo de senilidad.”(Ibidem, p. 9)

Na   análise  de  Amin,  tudo  indica  que  o  capítulo  de  uma  expansão 

construtiva  do  capitalismo  está  fechado.  Os  fluxos  de  lucros  transferidos  dos 

centros ás “periferias”  são cada vez menos significativos,  ocorrendo cada vez 

mais o inverso. Aquela expansão generalizada, que efetivamente mundializou o 

modo  de  produção  capitalista,  hoje,  teria  se  redefinido  e  concentrado 

especialmente nos “centros” do capitalismo; não há duvidas, para o autor, que as 

últimas décadas implicaram um reforço das assimetrias entre centros e periferias, 

no quadro de uma “re-estruturação capitalista”, que atingiu todos os âmbitos da 

vida  social,  e  que  demarca  uma  nova  “bela  época”  para  o  capital,  não  sem 

ocasionar terríveis rebatimentos nas formas históricas de sociabilidade. 

Dita “restruturação capitalista” atinge o conjunto das relações contraditórias 

formadas pela dialética entre as “dimensões construtivas do capital”, produtoras 

de civilização, e as “destrutivas”, inerentes à ordem antagonista do capital. Pela 

peculiar lógica que rege sua dinâmica de desenvolvimento, ou seja, como fruto de 

seu progresso,  um aprofundamento  das últimas impõe-se, “marcando a fogo o 

nosso tempo histórico”. Nas palavras do autor:
“[...] hemos llegado a un punto en que, para abrir un nuevo sector de 
la expansión del capital (la modernización de la producción agrícola), 
se debe destruir, en término de personas, sociedades completas [...]. 
La dimensión creadora de la operación representa solo una gota en 
el  mar  de  la  destrucción  que  genera.  Se  puede  concluir  que  el 
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capitalismo entró ya en su fase senil descendente, pues la lógica que 
rige  este  sistema  ya  no  es  capaz  de  asegurar  la  más  elemental 
supervivencia  de  la  mitad  de  la  humanidad.  El  capitalismo  se 
convierte  en  barbarie,  invita  directamente  al  genocidio.  Por  esta 
razón, es más necesario que nunca sustituirlo por otras lógicas de 
desarrollo, con una racionalidad superior” (ibidem, p. 13)

De acordo com a fundamentação do autor, as dimensões destrutivas do 

sistema encontram-se articuladas em torno do eixo de expansão dos mercados e 

seus processos necessários -  as  formas históricas particulares  que assume a 

“globalização” dos mercados; a mundialização dos capitais; a mercantilização de 

todas as coisas –, uma nova volta de rosca à alienação da mercadoria. Nessa 

perspectiva,  as  exigências  atuais  da  reprodução  dos  capitais  implicam  a 

crescente  mercantilização  do  ser  social;  das  suas  capacidades  inventivas  e 

artísticas; da saúde, da educação; dos recursos naturais; da produção cultural e 

política. Segundo o autor, a tal “mercantilização de todas as coisas”, que marca 

estes tempos, está produzindo a tripla destruição do indivíduo social, da natureza 

e de povos inteiros (Cf. Ibidem, p. 261).  

Se observamos as formas e modalidades da “gestão do sistema-mundo do 

capital”  na  contemporaneidade  podemos  ver  as  enormes  dificuldades 

encontradas  no  momento  de  administrar  os  processos  crescentemente 

destrutivos e depredadores implicados em sua reprodução ampliada. Os “esforços 

coletivos”  por  conter  o  monumental  potencial  destrutivo  criado  junto  ao 

“desenvolvimento”, hoje tem-se tornado a principal ameaça contra a humanidade. 

Não  por  outra  coisa,  dirá  o  egípcio,  que  a  “fase  senil”  do  capitalismo cria  a 

“exigência  política”  de  uma “gestão  coletiva”  no  âmbito  global,  que  regule  as 

crescentes tendências destrutivas emergentes, onde o recurso às guerras, parece 

se afirmar cada vez mais como estrutural, tornando-as um fenômeno permanente 

da  realidade.  Todavia,  criar  a  necessidade  de  um  controle  efetivo  e  uma 

administração política global não significa realizá-la ou satisfazê-la.

Nesse quadro, de “crise estrutural”, a “fase senil” do capitalismo não pode 

ser vista apenas como um clima de renovada e reforçada violência social; pois, 

trata-se  de uma  violência  particular,  que se  exercita  menos entre  os  próprios 

centros (como ocorrera nas crises inter-imperialistas passadas, que desaguaram 

nas duas grandes guerras mundiais), e mais entre esses e o resto do mundo – “os 

que sobram” (Cf.  Ibidem, p. 17). Enquanto em períodos anteriores a polarização 
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social  global  se baseava na relação entre  centros industriais  e “periferias não 

industrializadas”,  hoje  as  assimetrias  se  estabelecem  a  partir  do  controle 

monopólico  dos  recursos  fundamentais  para  a  reprodução  da  vida  social;  o 

“centro”,  hoje,  está  constituído  pelos  possuidores  monopolistas  dos  “recursos 

estratégicos”. Tal posição dominante, que decorre do controle monopolista das 

“riquezas  sociais  fundamentais”,  reinstala,  redefine  e  aprofunda  as  relações 

assimétricas  com  as  periferias  (em  geral,  já  industrializadas),  com  o  fito  de 

subordiná-las.39

Em  outras  palavras,  a  “senilidade”  do  capitalismo  se  manifesta  na 

crescente substituição do anterior modelo de “destruição criadora” pelo atual de 

“destruição não criadora”; é justamente esse, o significado da mudança de fase 

sistêmica;  a  passagem  de  um  capitalismo  “expansivo”  para  um  “retraído”. 

Segundo  o  autor,  se  as  energias  “construtivas”  e  humanamente  progressivas 

alguma vez criadas pelo capitalismo não tem condições históricas de aparecer, e 

as  “tendências  destrutivas”  associadas  às  atuais  exigências  da  reprodução 

capitalista continuam a se afirmar na cena histórica, a continuação do processo 

da  acumulação  capitalista  não  pode  não  redundar  num verdadeiro  genocídio. 

Atualmente,  mais  da  metade  da  população  do  mundo  tem  se  tornado  inútil, 

desnecessária para a reprodução capitalista; trata-se de uma “superpopulação” 

ou uma “população estruturalmente excedente”. Dirá Amin:
“La polarización a escala mundial, inherente a la expansión mundial 
del  capitalismo,  constituye  la  dimensión  más  dramática  de  las 
destrucciones asociadas a la historia de los últimos cinco siglos: cien 
millones de indios de América y otros tantos africanos exterminados 
para ‘poner en marcha’ el sistema. Pero la acumulación salvaje no 
fue solamente ‘primitiva’;  sus formas se renovaron constantemente 
[...].  Hoy  hemos  alcanzado  un  estadio  tan  avanzado  de  la 
polarización que hemos llegado al punto de que la mayor parte de la 
población del globo se ha vuelto ‘superflua’ para las necesidades del 
capital [...] una planificación cínica de la destrucción de los ‘inútiles’ 
(para el  capital)  mediante el  hambre, las endemias,  el  SIDA y las 
guerras ‘tribales’”. (Ibidem, p. 263)

Seguramente, o mais trágico dos paradoxos da época reside no fato da 

existência  objetiva  de  condições  mais  do  que  suficientes  para  satisfazer  as 

necessidades fundamentais do conjunto da humanidade. Porém, como sabemos, 

a lógica societária que vigora, muito longe de orientar-se, prioritariamente, para a 
39 As áreas estratégicas principais, as riquezas sociais fundamentais, de acordo com Amin, são: 1) 
o  controle da tecnologia; 2) do  poder financeiro; 3) o controle dos  recursos naturais; 4) o 
controle da mídia de massas e, 5) o controle das armas de destruição massiva.
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resolução  das  necessidades  humanas,  a  partir  da  aplicação  dos  enormes 

avanços  técnico-científicos,  termina  por  inibir  tais  potencialidades  de 

emancipação, até o ponto atual de submersão do processo da vida social, cada 

vez de forma mais férrea na situação de barbárie (Cf. Ibidem, p. 20).     

1.3.1. Perspectiva histórica

Continuando com sua  análise, o crítico egípcio sustenta que o século XX 

terminou em meio a uma atmosfera parecida com aquela vivida em finais do XIX: 

a chamada “Bela Época” – que efetivamente o foi para o capital. Assim como no 

final do século XIX, a década de 1990 foi um período glorioso para a burguesia 

mundial, principalmente para a “tríade” formada por Estados Unidos, potências 

européias  e  Japão.  Esses  “centros”  do  capitalismo  plenamente  mundializado, 

desde então, proclamam sua vitória contundente e o triunfo definitivo da ordem do 

capital como horizonte societário; as classes trabalhadoras dos países centrais 

deixam de ser “classes perigosas”, e “outros povos”, são convidados a aceitarem 

a missão civilizatória representada pelo “ocidente capitalista” (Cf. Ibidem, p. 17).

A economia política da Bela Época nascente, claramente dominada pelas 

grandes  figuras  da  teoria  social  como  A.  Smith  e  D.  Ricardo,  e  mesmo 

atravessada pela  “crítica corrosiva”  de Marx,  proclamava  o  triunfo  da primeira 

grande  “globalização liberal”.  É  nesse  contexto  sócio-histórico  que  surge  uma 

geração  de  pensadores  ocupados em fundamentar  que  a  ordem capitalista  é 

“insuperável”  -  no sentido “hegeliano” do conceito;  que o mercado é “a forma 

natural” de administrar as trocas sociais; que a regulação da sociedade cabe a 

ele. A ideologia liberal  triunfante afirma que o equilíbrio produzido pelo mercado 

garante um “otimum social” possível em cada momento histórico; disso, também 

dependem,  as  possibilidades  de  “governabilidade”,  de  construir  “sociedades 

estáveis”, etc. Essa perspectiva, mesmo trazendo importantes contribuições, não 

procura  captar  (com  a  maior  rigorosidade  possível)  as  determinações 

fundamentais dos processos mais substantivos e totais do ser social; assim, esse 

pensamento limita sua preocupação pela base real da história e não se interroga 

sobre as possibilidades e a necessidade de “superar” a ordem social vigente (Cf. 

Ibidem, p. 19).
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Em fins  do século  XIX,  depois  de  algumas décadas de expansões,  de 

crises e intensas lutas sociais, as bases técnicas do modo de produção capitalista 

são  revolucionadas.  Opera-se  uma  “segunda  revolução  industrial”  –  da 

eletricidade e da combustão – que se tornará o eixo vertebral de uma renovação 

vigorosa  do  crescimento  econômico  das  potências  mais  desenvolvidas  do 

sistema. É nesse contexto, que são constituídos os primeiros grandes oligopólios 

industriais  e  financeiros.  Essa  saída  da  crise,  a  partir  da  segunda  revolução 

industrial, traz fôlego para as “personificações do capital” se imporem, provocando 

um  “estremecimento”  nos  movimentos  e  organizações  representativas  dos 

interesses dos trabalhadores, que são fortemente pressionados a abandonarem a 

radicalidade das  suas  reivindicações  de classe  e  substituí-las  por  “aspirações 

mais modestas” e “realistas”; e a colaborar com a “gestão da ordem social” que os 

explora.    

 Todavia, essa vitória apresentada como final e definitiva, que abriria uma 

época de prosperidade infinita para o conjunto da sociedade, como resultado do 

próprio desenvolvimento do “progresso” capitalista, não conseguiu se manter por 

mais de duas décadas. A férrea dominação da lógica do capital sobre o conjunto 

da vida social,  ou seja,  o  liberalismo e o caráter  infalível  que esse atribui  ao 

mercado, longe de resolver os problemas e contradições do sistema, parece que 

os  acirra  e  os  intensifica.  Na  base  do  “deslocamento  político-ideológico”  dos 

partidos, sindicatos e demais organizações dos trabalhadores, ainda se ouvem - 

fraca, confundida, vacilante e, ao mesmo tempo, inflamável e explosiva - as vozes 

dos movimentos e experiências sociais das classes subalternas.

Mas,  esse  triunfo  do  capital,  retro-alimentado  pelos  processos  da 

concentração e centralização de capitais no seio do modo de produção, reaquece 

perigosamente  a  concorrência  inter-capitais –  aquele  “novo  imperialismo”,  nos 

termos de Harvey -, que acaba intensificando as contradições sistêmicas, levando 

a uma militarização bárbara e infernal, pondo em risco a própria vida humana e 

muitas outras...  Assim, as condições históricas para militarização das relações 

entre os  Estados-nações modernos, sempre impulsionada pelos capitais a que 

respondem,  estavam  se  encovando  no  próprio  ceio  da  “Bela  Época”,  e  vão 

desaguar  nas  duas  grandes  guerras  mundiais  do  século  XX  (que  muitas 

interpretações históricas  interessantes  propõem pensar  como uma única  larga 
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guerra inter-imperialista movimentada pelos conflitos das nações capitalistas mais 

desenvolvidas). 

Em linhas  gerais,  poderíamos  dizer  que  o  período  compreendido  entre 

1914-1945  caracteriza-se  por  uma  luta  acerca  da  “sucessão”  da  hegemonia 

britânica entre os Estados Unidos e Alemanha - a chamada “guerra dos 30 anos”  

-, e a tentativa de construção do socialismo na URSS. Nos países que formam o 

“centro” capitalista, sejam vitoriosos ou derrotados na primeira guerra, os esforços 

são por restaurar a “utopia liberal”. Continua mantendo-se a “ordem colonial” por 

meio da violência e liberalizando a economia. 

No “pólo ocidental”, quase todo capitalista, registra-se resultados positivos 

durante um breve período, com crescimentos econômicos aceitáveis – graças à 

“primeira globalização” do sistema financeiro que, não obstante, será derrubada 

dramaticamente em finais da década de 1920; e ao ensaio das novas formas de 

organização da produção e gestão da força de trabalho (como o “fordismo”), que 

somente  serão generalizadas em  finais  da  segunda guerra  mundial.  Assim,  a 

década de 1930, filha da crise de 1929 e prólogo da segunda guerra mundial, não 

é uma “bela lembrança” para o ocidente capitalista.

Por  sua  parte,  a  União  de  Repúblicas  Socialistas  Soviéticas  (URSS), 

transitando por toda a década de 1920 à expectativa da revolução no ocidente, 

assumia  seu  isolamento  e  embarcava  numa  série  de  planos  de 

“desenvolvimento”,  que  vão  permitir  reverter  seu  “atraso”.  Planificou-se  e 

centralizou-se o processo de acumulação, tendo como resultado níveis elevados 

de crescimento econômico; o processo no seu conjunto era comandado por um 

“Estado forte”,  que progressivamente  se tornou despótico.  Em poucos anos o 

sistema  socialista  soviético,  acelerando  a  “acumulação  extensiva”,  logrou 

industrializar boa parte desse enorme país e consolidou seu poderio militar – o 

que lhe permitiu  vencer  o  nazismo,  que havia tomado conta de boa parte  da 

“moderna”  Europa.  Já  para  a  década  de  1960,  o  desenvolvimento  científico-

técnico da União Soviética era suficiente para por fim ao monopólio atômico norte-

americano.

O fim da segunda guerra mundial,  segundo nosso autor,  inaugura uma 

nova  etapa  do  capitalismo  (1945-1975),  cuja  particularidade  estaria  na 

complementaridade dos três grandes projetos societários do período: a) o projeto 

representado  pelos  “Estados  Providência”  do  ocidente;  b)  os  projetos  de 
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construção nacional burguesa tardia em boa parte das periferias, com a criação 

de  “burguesias  nacional-desenvolvimentistas  associadas”  (sempre 

subalternamente);  c)  o  projeto  soviético  -  de  “capitalismo  sem  capitalistas”, 

enfatiza o autor - relativamente autônomo em relação ao sistema. Os três, cada 

um à sua maneira, seriam projetos sociais de “desenvolvimento”.40 As derrotas do 

fascismo e do velho colonialismo possibilitaram o ascenso das reivindicações das 

classes  subalternas  e  dos  povos  oprimidos,  que  vão  ser  cristalizadas  num 

complexo  sistema  de  mediações  e  formas  de  regulação  da  reprodução  das 

relações  sociais  capitalistas.  O  capitalismo  reajustou  seu  funcionamento  para 

responder  às  novas  exigências  impostas  pela  sua  reprodução.  Nessa 

processualidade,  o  conjunto  das  condições  sócio-históricas  é  radicalmente 

alterado.

Neste sentido, dirá este autor, tanto o pensamento social em geral, quanto 

as teorias econômicas dominantes no segundo pós-guerra – que visam legitimar 

os desenvolvimentos nacionais “autocentrados” do Estado Benfeitor no ocidente, 

assim como o socialismo real do Leste, até as modernizações da periferia -, como 

também o processo de “mundialização negociada” que o acompanhou, em grande 

medida, inspiraram-se nas obras de K. Marx e de F. Keynes. Esse último, já tinha 

apontado sua crítica ao liberalismo no contexto da crise capitalista mundial  de 

1929, não sendo ouvido pelas forças políticas majoritárias favoráveis ao capital. 

As  novas  relações  de  força  emergentes  no  pós-guerra,  mais  favoráveis  ao 

trabalho,  possibilitaram  as  políticas  do  Estado  de  Bem-estar  social tornando 

insignificante o liberalismo. Por outro lado, a perspectiva de Marx dominará todo o 

amplo e heterogêneo “campo socialista”.

A  crise  que  emerge  a  partir  de  1968  seguindo  até  1975,  expressa, 

claramente, a  erosão  e  posterior  aprofundamento  das  estruturas  em  que  se 

baseava a prosperidade anterior. Desde então e até os nossos dias, se processa 

uma  restruturação  capitalista  que  desmonta  os  pilares  da  fase  “dourada”  do 

capitalismo  do  pós-guerra,  e  procede  à  instauração  de  uma  “nova  ordem 

40 O problema do desenvolvimento, teorizado desde inícios do século passado, torna-se um tema 
dominante  no  momento  de dar  respostas  para  as  contradições  cada  vez  mais  explosivas  do 
sistema capitalista. A questão do “desenvolvimento” torna-se um verdadeiro “padrão de regulação” 
da dinâmica capitalista, que se tornara hegemônico a partir do segundo pós-guerra. Este se impôs 
tanto  no  mundo  capitalista,  quanto  no  socialista.  A  centralidade  cênica  do  desenvolvimento, 
também, pode ser lida historicamente como reflexos da derrota do socialismo revolucionário, que 
marca à fogo o inicio do século XX, para logo se expandir às regiões mais remotas do planeta; da 
desvirtuação desse projeto societário.
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mundial”,  que  se  aproxima  mais  a  um  “caos  global”,  onde  momentos 

profundamente barbarizantes se objetivam, renovam, generalizam e desenham - 

no  conjunto  da  vida  social  -  ,  os  traços  da  danificada  sociabilidade 

contemporânea. 

As políticas  que compõem a  programática  neoliberal –  forma assumida 

como  resposta  do  capital  à  sua  última  grande  crise  –,  segundo  Amin,  não 

representam uma “estratégia positiva” de “expansão” do capital. Mais do que isso, 

apenas se propõem administrar a crise, “dulcificá-la”. E não poderia ser de outro 

modo, posto que, a  espontaneidade característica da dominação “livre”, aberta, 

imediata do capital, face à ausência de instrumentos de defesa e regulação da 

exploração do trabalho, nunca pode conduzir a uma gestão pacífica do mundo. 

Reinstala-se  o  “mito”  de  que o  mercado,  ou  seja,  os  interesses imediatos  do 

capital, por si próprios, isto é, livres e soltos, à sua própria lógica, tem capacidade 

e  são  suficientes  para  regular  e  administrar  a  vida  social.  Dessa  forma,  “a 

preocupação pelo desenvolvimento é deixada de lado”, e se estabelece um amplo 

“consenso”  -  especialmente  na  década  de  1990  -  sobre  a  idéia  de  que  o 

capitalismo, a sociedade do “livre mercado”, representa o horizonte insuperável 

da humanidade; por isso, o futuro, necessariamente, se inscreve sob os princípios 

que regem sua reprodução. Nas palavras de Amin:
“El periodo de progreso y las visiones sociales de desarrollo de la 
posguerra  permitieron  transformaciones  económicas,  políticas  y 
sociales  gigantescas  en  todas  las  regiones  del  mundo.  Estas 
transformaciones  fueron  el  producto  de  las  regulaciones  sociales 
impuestas al capital por las clases obreras y los pueblos, y no, como 
pretende afirmar la ideología liberal, el resultado de la lógica de la 
expansión de los mercados. Pero estas transformaciones fueron  de 
tal amplitud que definieron un nuevo marco para los desafíos que 
deben afrontar  los  pueblos  en los  albores  del  siglo  XXI”.  (Ibidem, 
2005, p. 26)

Nesse sentido, toda a crítica marxiana da economia política verte-se sobre 

um eixo fundamental: o caráter da reprodução do sistema econômico do capital 

nunca tende, por si mesmo, à realização de qualquer equilíbrio. Mais do que isso, 

para Marx,  é  inerente à lógica desse sistema, uma trajetória  que caminha de 

desequilíbrio  em desequilíbrio,  de maneira imprevisível.  A “concorrência”  entre 

capitais, característica essencial  do capitalismo, suprime qualquer possibilidade 

de  equilíbrio  geral  e  duradouro.  Para  o  autor,  o  capitalismo  é  sinônimo  de 

instabilidade  permanente.  Essa  não  decorre  diretamente  de  supostas  “leis  da 
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história”; antes, deve ser entendida ao calor das lutas sociais entre as classes, 

assim como dos conflitos entre Estados e entre capitais; com outras palavras, não 

pode ser pensada  fora da política. 

Desde  essa  perspectiva,  o  pensamento  social  burguês  é  economicista, 

porque enuncia suas fundamentações a partir da naturalização das legalidades da 

economia, como se esta fosse uma esfera autônoma, que pode dar lugar a uma 

ciência  econômica  (como  uma  ciência  “pura”).  A  alienação  social  que  o 

pensamento  social  burguês  produz,  baseia-se  na  substituição  da  análise  do 

funcionamento  real  da  ordem  pelo  “mito”  do  mercado auto-regulador  da 

sociedade, que por sua própria lógica, tenderia ao equilíbrio geral. Procedendo 

assim,  intitulando-se  “teoria  pura”,  o  pensamento  liberal  constrói  seu  mundo 

imaginário (Cf. Ibidem, p 43).

Por sua parte, Keynes dominou a cena intelectual na maioria dos centros 

capitalistas durante boa parte da segunda metade do século passado. Embora 

suas  preocupações  não  apontassem  para  as  determinações  últimas  das 

contradições sistêmicas - portanto, não se propondo superá-las – constituem-se 

em porta vozes de uma crítica severa à versão liberal (mais pura) do capitalismo. 

A  partir  de  uma  boa  compreensão  do  absurdo  discurso  liberal  dominante,  e 

demonstrou que os mercados, “liberados aos seus impulsos naturais”, não são 

nada  “auto-reguladores”.  O economista  inglês  observou,  sensatamente,  que  o 

mercado,  posto  que,  fundado  em  decisões  de  operadores  particulares 

historicamente determinados - e não em “leis objetivas”, naturais e boas -, não 

conduz  (“necessariamente”)  ao  equilíbrio  social;  mas,  ao  contrário,  tende, 

permanentemente,  à  instabilidade,  razão  pela  qual  necessita  de  um  tipo 

adequado de regulação e administração: o Estado.

Nesse sentido, na perspectiva de Amin, sempre que pode, o capitalismo é 

liberal; ou seja, enquanto as relações das forças sociais não o obrigam a adaptar-

se  a  exigências  diferentes  das  que  emergem da  busca  do  proveito  imediato, 

máximo  e  individual.  Mas,  nunca  é  duradouro,  posto  que,  não  realiza  o  que 

promete; pelo contrário, encerra à sociedade em sucessivas crises. 

Dirá o autor:
“Esta forma de socialización ‘a través del mercado’, si bien permitió 
una prodigiosa aceleración del desarrollo de las fuerzas productivas, 
también  agravó  sus  caracteres  destructivos.  Es  un  modelo  de 
socialización que tiende a reducir a los seres humanos a la condición 
de ‘gente’,  sin otra identidad que la de ‘consumidores’ en el plano 
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económico, y la de ‘espectadores’ – igualmente pasivos – (y no ya 
ciudadanos) en el plano político”. (Ibidem, p. 71)

Nessa linha de reflexão, o conceito de desenvolvimento é, por natureza,  

uma noção crítica para o capitalismo, que não pode ser reduzida à idéia burguesa  

de  crescimento  econômico  no  interior  do  modo  de  produção  capitalista. O 

conteúdo da idéia de desenvolvimento depende, essencialmente, da relação entre 

as forças sociais que o determinam; do conteúdo do projeto societário das forças 

que o possibilitam. A experiência histórica diz que, se essas relações de forças 

políticas são desfavoráveis ao desenvolvimento, se o capital tem condições de se 

impor unilateralmente como projeto societário, as possibilidades de derrubá-lo são 

muito complicadas, o que exigirá esforços heróicos de criação (Cf. Ibidem, p. 29). 

Em síntese,  o  projeto  societário  de  desenvolvimento  procura  atenuar  a 

“polarização”  intrínseca ao capitalismo (a abundância e a escassez modernas), 

tanto  no  nível  “interno”  dos  países  -  as  classes  sociais  -,  como entre  esses. 

Assim, polarizador por  natureza,  o  capitalismo hoje,  plenamente mundializado, 

mantém uma relação crítica com o desenvolvimento.  Portanto,  dirá  o autor,  o 

problema do desenvolvimento assim compreendido, inscreve-se no horizonte da 

construção  de  uma  outra  sociedade,  alternativa  à  do  “puro”  mercado;  uma 

sociedade pós-capitalista? (Cf. Ibidem., p. 63)

É justamente por isso, segundo Amin, que democracia e desenvolvimento 

podem se tornar convergentes num projeto societário de emancipação humana. 

Ao longo da história, pela sua essência, a lógica do mercado tem se mostrado 

divergente com processos substantivos de democratização progressiva da vida 

social; liberdade sem igualdade é selvagem; é barbárie, dirá o autor (Ibidem, p. 

64). 

A  democracia,  “pode  e  deve  se  transformar  no  fundamento  de  uma 

socialização completamente diferente. Uma socialização capaz de restituir ao ser 

humano sua plena responsabilidade na gestão do conjunto dos aspetos da vida 

social, econômica e política”.  Segundo ele, assim como não se pode pensar o 

socialismo sem a  democracia,  uma democratização  efetiva  supõe  inscrever  o 

“progresso” numa perspectiva socialista; não existe socialismo sem democracia, e 

não há possibilidade de progresso democrático fora da perspectiva socialista” (Cf. 

Ibidem, p. 71).  
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Como vimos, a crise estrutural do capital e sua resposta à própria crise, 

alteraram, substancialmente, a polarização clássica entre centros e periferias; dita 

polarização,  desde  a  primeira  revolução  industrial  deu-se  entre  países 

industrializados e não industrializados, os últimos, em geral, como portadores de 

recursos  naturais  e  produtores  de  matérias  primas.  Essa  relação  foi 

substancialmente alterada nas últimas décadas,  formando uma diversidade de 

situações  e  posições  particulares.  Os  processos  de  modernização  e 

industrialização efetuados em vastas regiões da periferia – sejam alimentados por 

projetos de descolonização ou de desenvolvimento nacional, seja de construção 

do  socialismo  –  provocaram  a  emergência  de  países  com  graus  médios  de 

desenvolvimento  (semiperiferias,  países  em  via  de  desenvolvimento,  etc.).  É 

preciso distinguir este fato, posto que, hoje, dentro da mesma periferia encontram-

se expressões de primeira linha, e outras  marginais em relação ao sistema (Cf. 

Ibidem, p. 26). 

Tais  relações (centros /  periferias),  que estão longe de serem produtos 

diretos, decorrentes naturalmente das lógicas do mercado, estabelecem o quadro 

geral  onde dita lógica opera; onde ela se cria e recria. Em outras palavras, as 

relações  sociais  e  sua  dinâmica  governam  a  evolução  das  estruturas  dos 

mercados, e esses, desde nenhum ponto de vista são o demiurgo da História. O 

capitalismo só se afasta da sua lógica intrínseca, do seu rumo endógeno, se as 

forças  opositoras,  negadoras,  contestadoras,  revelarem-se  suficientemente 

capazes de impor-lhe certos ajustes e limites. Só com resistências efetivas, que 

ameacem  e  dificultem  a  reprodução  sistêmica,  pode-se  obrigar  o  capital  a 

assimilar determinadas reivindicações sociais.

Nesse sentido,  na perspectiva  do autor,  o  atual  imperialismo renova os 

termos do conflito  baseado na polarização  centros  /  periferias.  Por  isso,  para 

aprofundar  a  compreensão  da  enorme  complexidade  desta  crise,  devemos 

observar as relações das forças sociais reais e operantes na história, em dois 

níveis fundamentais: 1) o que expressa os conflitos entre as forças do trabalho e 

as  do capital  em cada país;  e  2)  o  que expressa os  conflitos  entre  sistemas 

nacionais diferentes que participam do sistema mundial. 

Por fim, segundo o autor, a “contemporaneidade capitalista”, enquanto uma 

fase de maturidade do capitalismo, baseia-se numa atualização e redefinição das 

formas da  polarização social,  hoje mundializada (centro / periferia), a partir  da 
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situação monopolista de cinco aspetos essenciais para reprodução da vida social, 

que estão em mãos de alguns países. Esses “cinco monopólios” são: o domínio  

da tecnologia; o controle dos fluxos financeiros (os grandes bancos, companhias 

de seguro, fundos de pensão);  o acesso aos recursos naturais estratégicos;  o 

domínio  dos  meios  massivos  de  comunicação;  e  o  controle  das  armas  de 

destruição massiva.

1.3.2. Caracterizando a crise atual 

...  se  trata  de  aprehender  las  tendencias  estructurales  del  sistema  que  lo  

marcarán  en  el  largo  plazo,  sin  confundirlas  con  los  cambios  coyunturales.  La  

preocupación es por captar lo que será de larga duración en los marcos de una nueva  

crisis de acumulación que graba esta fase de transición... (AMIN, 2005)

Seguindo a análise do autor,  dirá que a partir  do período 1968-1971,  a 

derrocada  dos  três  modelos  de  acumulação  regulada  próprios  do  pós-guerra, 

desencadeou uma crise sistêmica caracterizada pelo seu “caráter estrutural”. Dita 

crise, em muitos aspectos, se assemelha às do final do século XIX: as taxas de 

investimento  e  crescimento  caem  à  metade;  o  desemprego  massifica-se  e  o 

pauperismo se acentua. Desde 1970 até hoje, o PIB global caiu de 5% para 2,9% 

anual, e o aumento das exportações dos países da OCDE, de 9 % em 1960, 

eleva-se a 22% em 1996. A queda do crescimento rebate nas finanças públicas a 

partir da baixa da arrecadação fiscal - que leva aos “recortes” do chamado “gasto 

público”. O déficit cresce, exponencialmente, com a criação da “dívida pública” e o 

“jogo  de  sedução”  dos  inversores  externos  e  internos.  Em  traços  gerais,  o 

resultado global do processo implicou na atual hipertrofia financeira global. 

Assim  como  em  épocas  anteriores,  dirá  o  nosso  autor,  a  crise  atual 

desenvolve-se  nos  marcos  de  uma  nova  “revolução  industrial”:  a  terceira 

revolução  técnico-científica.  Ela  transforma  profundamente  as  formas  de 

organização  da produção e  a  “gestão  da força  de trabalho”,  e  desarticula  as 

formas  organizativas,  historicamente,  constituídas  pelos  trabalhadores,  o  que 

trouxe sérios rebatimentos para a luta de classes, a partir da descaracterização 

ideo-política  do  projeto  societário  das  classes  subalternas.  Para  o  autor, 

particularmente,  a  atual  crise  tem que  ser  interpretada  como a  expressão  do 

esgotamento do capitalismo “produtivo”, que já promovera um salto histórico em  
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termos  “civilizatórios”.  O  capitalismo maduro  que  marca  o  nosso  tempo,  teria 

esgotado  suas  possibilidades  reais  de  produzir  uma  nova  fase  de  “ascenso 

civilizatório”  e  de  retomar  vigor  necessário  para  garantir  a  reprodução  da 

acumulação na escala vigente. 

De modo que,  a ordem capitalista  hoje,  revela-se incapaz de criar  uma 

nova fase de expansão mundial, que seja capaz de desatar um “progresso” amplo 

e partilhado - embora desigualmente - por “todos”. A caracterização da crise atual 

como crise  estrutural refere-se, segundo o autor, aos limites atingidos por seus 

complexos de contradições características, que cada vez mais impede o sistema 

de  desenvolver  e  manter  suas  tendências  “progressistas”,  suas  “energias 

civilizatórias”. Em outras palavras, a fase contemporânea do capitalismo evidencia 

a  impossibilidade  de  continuar  resolvendo  suas  contradições  mais  gritantes 

através de mais capitalismo. 

Assim,  para  o  autor,  a  presente  fase  do  capitalismo  expressa  sua 

“senilidade”. Isso, muito longe de ser o “equilíbrio natural” possível na época (tal  

como apregoam as apologias), na verdade, evidencia a necessidade de renovar e 

fortalecer  os  dispositivos  repressivos  do  controle  social,  que  rebate  como 

acirramento dos momentos de violência produzidos pela reprodução do sistema. 

Cada vez mais, o sistema do capital se vê obrigado a recorrer sistematicamente a 

esses meios para sobreviver no tempo, ou seja, para se reproduzir. Os discursos 

tranqüilizadores (liberais ou reformistas moderados), que minimizam este salto de 

qualidade na reprodução sistêmica, subestimam a importância da compreensão 

da profundidade e do alcance das atuais  transformações em curso no mundo 

contemporâneo. Mais que discursos tranqüilizadores, é necessário radicalizar a 

crítica; não como apelo melancólico e dogmático a teses de “outros tempos”, mas 

como renovação e re-atualização da teoria ao movimento da realidade.

Consideramos então,  que a  crise estrutural apresenta elementos novos, 

cuja evolução histórica serão as marcas do futuro. Sua particularidade41 constitui-

se pelo aprofundamento das contradições que emanam do seu próprio progresso, 

como resultado da sua peculiar forma de desenvolver as  forças produtivas da 

41 Uma das determinações medulares da crise atual, que define a sua particularidade, encontra-se 
na chamada “crise do mundo do trabalho”, a que comporta talvez a manifestação contemporânea 
mais  dramática:  o  desemprego  estrutural,  entendido  como  um  fenômeno  determinado  pelo 
processo mais geral de desenvolvimento das forças produtivas da sociedade, as quais operando 
sob os atuais imperativos de organização societária e da produção de riqueza social, realizam-se 
como  “tempo  livre  frustrado”  para  massas  substanciais  da  população  do  planeta,  e  suas 
conseqüentes expressões de barbarização da vida social. 
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sociedade.42 A nossa época é resultado histórico das transformações societárias 

promovidas  pelas  sucessivas  revoluções  tecnológicas engendradas  pelo 

progresso capitalista. Um dos principais rebatimentos diz ao respeito ao conjunto 

de metamorfoses operadas pelas formas de organização da produção da riqueza, 

assim como as relações sociais em geral, próprias  da fase anterior – os “trinta 

anos gloriosos” do “dourado pós-guerra” -, que vigorara com sucesso por mais de 

três  décadas.  Os  fenômenos  que  encarnam  ditas  transformações  sistêmicas, 

como  já  mencionamos,  regidas  resolutamente  por  uma  lógica  neoliberal,  se 

parecem menos com “avanços civilizatórios” e mais com o “retorno da barbárie”. 

Essa última  revolução técnico-científica,  como toda revolução com esse 

caráter,  tem como  resultado,  a  reordenação  das  modalidades  de  organizar  a 

produção  e  o  trabalho,  como  foi  apontado  anteriormente.  Conseqüentemente, 

como frutos das revoluções produtivas, altera-se a composição morfológica das 

classes sociais,  e,  substancialmente,  suas manifestações políticas.  Segundo o 

nosso autor: “A nova revolução tecnológica – nas suas duas vertentes principias:  

a informática e a genética – parecem permitir ao mesmo tempo, uma poupança  

de trabalho direto e de instalações (pelo menos no referente ao volume total dos  

investimentos).  Mas,  exige  outra  divisão  do  trabalho  total  empregado,  mais  

favorável ao trabalho qualificado” (Ibidem, p.3) (tradução nossa).

Pressionadas  por  tais  transformações,  as  formas  sócio-organizativas 

historicamente construídas são descompostas, e novas mediações organizativas 

são  recompostas  a  partir  de  uma  “intenção  de  ruptura”  com  os  modelos 

anteriores.  Os  atuais  momentos  de  transição,  dirá  o  autor,  ainda  refratam  a 

inclinação das correlações de forças políticas a favor do capital.  É isso o que 

movimenta  a  revolução  tecnológica  em  curso,  à  qual,  comporta  um  enorme 

potencial  emancipatório,  que  poderia  libertar  de  forma  crescente  todos  os 

indivíduos das suas necessidades e carências, mas que, pela peculiar lógica que 

o  comanda,  os coloca cada vez mais  presos (“desigualmente combinados)”  à 

opressão  e  à  exploração,  que  estão  na  base  da  ordem social  do  capital.  As 

diferentes revoluções tecnológicas produzidas pelo “progresso”  da sociedade - 

pela mediação do desenvolvimento das suas forças produtivas -, que permitem 

42 Forças produtivas essas que, como vimos, tornam-se cada vez mais destrutivas – tal como se 
pode comprovar observando o gigantesco arsenal de armas nucleares disponíveis, prontas para 
serem  utilizadas,  e  que  tem  capacidade  para  destruir  totalmente  a  espécie;  os  riscos  que 
provocam os “avanços” da biogenética; a questão ambiental e sua acelerada depredação, são os 
sintomas suicidas, descontrolados, que gravam nossa época. 
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produzir mais riqueza com menos trabalho, desde o nosso ponto de vista, não são 

as “culpáveis” fundamentais da crise societária atual baseada no “fim do trabalho”; 

mais do que isso, este último é uma manifestação social concreta (certamente 

trágica), de que as condições históricas para a superação da ordem capitalista 

estão presentes e maduras, e reclamam urgência. Mas, infelizmente, o capital não 

pode existir sem explorar o trabalho vivo. Assim, segundo Amin: 
“En el mundo del capitalismo real, el trabajo no puede ser utilizado 
por  sí  solo,  sino  por  el  capital  que lo  domina,  pues le  suministra 
ganancias, en la medida en que la ‘inversión’ resulta rentable. Pero 
este  proceder,  al  excluir  del  trabajo  una  cantidad  creciente  de 
trabajadores  potenciales  (y  privándolos,  en  consecuencia,  de 
cualquier ganancia), condena al sistema productivo a contraerse en 
términos absolutos y, de todos modos, a desarrollarse a un ritmo de 
crecimiento muy inferior al que permitiría la revolución tecnológica”. 
(Ibidem, p. 4).

Nesse sentido, a polêmica sobre o “fim do trabalho”, do “tempo livre”, em 

geral,  tem  sido  apresentada  desde  uma  perspectiva  “ilusória”,  fetichista,  que 

mistifica o desenvolvimento tecnológico. Dita perspectiva aponta que a afirmação 

das atuais tendências à redução da utilização capitalista do trabalho vivo, ao final 

das contas, mecanicamente, e por si mesma, poderia transformar a realidade num 

sentido de superação (a aufhebung hegeliana). O capitalismo continua existindo 

efetivamente; o desenvolvimento técnico-científico atual caminha a seu favor e 

não pode ser pensado separadamente. O resultado, em termos de sociabilidade, 

é o que alguns autores vêm chamando de “tempo livre frustrado” (Cf. MENEGAT, 

2005).  Esse,  respondendo  à  atual  tendência  que  converte  em  supérfluas  os 

grandes  contingentes  populacionais  no  mundo,  é  o  terreno  onde  germina  a 

barbárie capitalista contemporânea: a barbárie neoliberal. 

Os discursos apologéticos proclamam que a forte redução dos empregos 

formais  acontece  pela  crescente  utilização  das  novas  tecnologias;  mais 

especificamente, graças à elevada produtividade do trabalho social lograda. Mas, 

no funcionamento real do sistema, essa “economia de trabalho” traduz-se numa 

brutal redução da massa de trabalhadores utilizados pelos capitalistas. As teses 

das personificações desse “capitalismo senil” afirmam que os “excluídos” de hoje 

poderão ser empregados amanhã, caso a “expansão dos mercados” acontecer. 

Nessa lógica, hoje, como ontem no fordismo, as vagas suprimidas pelo aumento 

da produtividade do trabalho social seriam compensadas com novos empregos 
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noutros ramos da produção, criadas pela “expansão do ambiente capitalista” (Cf. 

Ibid., p. 6).

Segundo  Amin,  essa  tese  só  pode  ser  aceitável  e  viável  se  prevê  a 

intervenção do Estado como “grande regulador” da sociedade. Como foi dito, o 

mercado é fonte de “exclusão” social;  somente reconhece e se interessa pela 

“demanda efetiva”. O mercado, dirá o autor, ativa um funcionamento regressivo 

do sistema, que recusa, cada vez mais, amplos segmentos sociais, e focaliza a 

produção a uma “restrita” demanda solvente. Dessa maneira, sempre aparecerá o 

fantasma da crise de superprodução. O autor afirma que, no período aberto em 

1945, o Estado interveio para atacar os efeitos do espiral regressivo, fazendo uso 

da figura do “contrato social”, o que permitiu uma nova correlação de forças entre 

o  trabalho  e  o  capital.  Dito  contrato,  permitiu  também,  uma  expansão  dos 

mercados: o Estado já não era apenas um instrumento unilateral do capital, mas 

uma  areia de disputas e compromissos sociais.  Por essa razão,  dirá  o nosso 

autor, no capitalismo, o Estado democrático só pode ser um Estado regulador dos 

impulsos cegos e barbarizantes do mercado.

Nessa perspectiva, a fase atual de crise estrutural do capitalismo apresenta 

margens  muito  estreitas  para  absorver  reivindicações  “progressivas”,  mesmo 

reformistas,  provenientes  das  classes  subalternas;  pelo  contrário,  hoje,  para 

conseguir “integrar” efetivamente, e não somente administrar a “exclusão”, são 

necessárias políticas autenticamente radicais, que atinjam a raiz dos problemas.

Na  verdade,  no  atual  funcionamento  sistêmico,  não  existem  margens 

suficientes  para  contornar  as  manifestações mais  explosivas  produzidas pelas 

contradições inerentes ao desenvolvimento capitalista – o que se expressa como 

acirrados  enfrentamentos  nos  diversos  âmbitos  da  estrutura  social,  que 

questionam o terrível caráter excludente das atuais formas societárias baseadas 

na  propriedade  privada  dos  meios  fundamentais  de  produção  social  da  vida 

material. Desse modo, o enorme potencial que a revolução técnico-científica em 

curso  comporta,  só  poderá  ser  canalizado  humanamente,  se  reorientado  à 

construção de outras formas de sociabilidade, erigidas sobre outros parâmetros 

de organização da produção material da vida social. 

Em síntese,  sob os  atuais  parâmetros  societários,  cujos  horizontes  são 

definidos pelo capital, a enorme produtividade atingida pelo trabalho, que permite 

um aumento substantivo das possibilidades de reduzir o “reino das necessidades” 
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humanas no seu conjunto e da emancipação social,  tornam-se o oposto:  uma 

autentica barbarização da vida social. Trata-se de uma dialética que não é “nova” 

no capitalismo, onde potencialmente existem as condições para reduzir, de forma 

substancial, o “tempo” e o lugar que ocupa a produção das condições materiais 

para a satisfação das necessidades dos indivíduos sociais. Todavia, tal redução, 

ao  se  operar  através  de  uma  lógica  social  alienada  e  alienante,  inibe  ditas 

possibilidades emancipatórias e detona um processo societário desumanizador e 

desagregador que degrada o ser social. 

Por isso, pode-se afirmar que o processo de  desagregação política das  

forças do trabalho, contraditoriamente, representa tanto um resultado como um 

pressuposto do processo de reprodução ampliada do capital.  É  através disso, 

que o capital obtém o “oxigênio” para efetuar os “ajustes de contas” necessários 

para revitalizar sua “valorização infinita”. 

Não obstante o cenário geral de derrota, dirá o autor, as metamorfoses da 

classe  trabalhadora  geram novas  determinações  para  esse  sujeito  coletivo.  A 

irrupção  dos  movimentos  de  mulheres  e  de  grupos  que  militam  contra  a 

destruição ambiental que  ameaça o planeta expressa os significativos avanços 

operados pelo movimento social das classes subalternas do capitalismo. Todavia, 

para afirmar com maior potencial seu projeto societário, elas precisam enfrentar e 

dar respostas satisfatórias à fragmentação, à heterogeneidade e à despolitização 

da vida social contemporânea, que respondem às metamorfoses experimentadas 

pelo “mundo do trabalho” nas ultimas três décadas. 

Nesse sentido,  segundo nosso autor,  enquanto a  gestão econômica da 

crise continuar  apontando em direção à “desregulação”  e o “livre  mercado”;  à 

liberalização  dos  preços  e  os  salários;  à  redução  do  “gasto  público”  – 

particularmente  dos  serviços  sociais;  à  privatização,  etc.,  aqueles  problemas, 

muito longe de se resolverem, serão acirrados. A expressão “dês-regulação”, na 

verdade, encobre uma  regulação unilateral dos mercados exercida pelo capital  

dominante. A dita “gestão da crise estrutural”, que atravessa os diversos âmbitos 

do  ser  social,  chamamos  aqui  de  administração  da  barbárie  capitalista  

contemporânea; a barbárie neoliberal. Segundo o autor:
“La  gestión  de  la  crisis,  fundada  en  una  alteración  brutal  de  las 
relaciones  de  fuerza  a  favor  del  capital,  coloca  nuevamente  las 
recetas del liberalismo en posición de imponerse [...].  La crisis  se 
hace manifiesta en el hecho de que las ganancias obtenidas de la 
explotación  no  encuentran  salidas  suficientes  en  inversiones 
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rentables  competentes  para  desarrollar  las  capacidades  de 
producción. La gestión de la crisis consiste pues en encontrar ‘otras 
salidas’ a ese excedente de capitales flotantes, a fin de evitar que se 
desvaloricen masiva y velozmente. La solución de la crisis implicaría, 
en cambio, modificar las reglas sociales que gobiernan el reparto del 
ingreso,  el  consumo,  las  decisiones  de  inversión;  es  decir,  otro 
proyecto social – coherente – diferente del que se ha fundado sobre 
la base de la regla exclusiva de la rentabilidad”. (Ibidem, p. 31)   

 

Nesse  ínterim,  a  mundialização  capitalista  contemporânea  exige  que  a 

administração da sua crise opere nesses níveis. Entretanto, a gestão adequada 

do gigantesco excedente de “capitais fictícios”,  que deitam raízes no mercado 

financeiro global, implica a submissão da maquinaria econômica aos imperativos 

exclusivos  da  maximização  dos  lucros  capitalistas.  Em  função  disso,  são 

implantados os tais processos de “desregulação” dos mercados nacionais; taxas 

de interesse elevadas;  privatizações, enfim, todo o leque de “recomendações” 

neoliberais  no  seu  conjunto,  constituem  uma  política  que  responde  às 

necessidades da valorização do capital, centrada na preocupação por construir 

condições  para  fornecer  boas  “possibilidades”  de  investimento  aos  “capitais 

excedentes”, que boiam pelo mundo. 

Nesse quadro, sob a ameaça da  super-acumulação,  os investimentos e 

aplicações financeiras tornam-se meras “saídas temporais” da crise estrutural do 

capital; ou seja, joga-se para adiante o enfrentamento profundo das contradições. 

Pela via deste “capital fictício”, foi possível afastar por algum tempo o fantasma da 

desvalorização massiva dos capitais excedentes super acumulados.43 

Por  fim,  seguindo  Amin,  defendemos  a  tese  de  que  a  administração 

neoliberal  da crise,  ao mesmo tempo em que foi  catastrófica para as classes 

subalternas em geral, rendeu bons frutos ao capital; pelo mesmo processo criou 

miséria, degradação e barbárie social, e gerou uma abundante acumulação de 

riquezas nas mãos das classes proprietárias, que se beneficiaram amplamente e 

viveram, efetivamente, uma “globalização feliz”. Mas, fica claro que essa não foi e 

nem  é  a  realidade  da  enorme  maioria  da  população  do  planeta,  que  viu 

degradadas sua qualidade e expectativas de vida. Podemos concluir, então, que a 

atual  “gestão  da  crise  estrutural”  do  capitalismo,  na  verdade,  não  representa 

43 Segundo o autor, é possível ter uma idéia das enormes dimensões alcançadas pela bolha de 
“capital fictício”, ao observarmos a cifra do comércio mundial girando em torno dos 3 bilhões de 
dólares anuais, ao mesmo tempo em que os movimentos internacionais de capitais especulativos” 
são da ordem dos 80 bilhões, ou seja, esse último, quase 30 vezes mais importante ( Ibidem, p. 
32).
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nenhuma saída duradoura em face ao acirramento das contradições sistêmicas, 

que  tornam  cada  vez  mais  “inflamável”  o  processo  da  reprodução  do  sócio-

metabolismo do capital.
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CAPITULO II 

PARA FUNDAMENTAR A BARBÁRIE CONTEMPORÂNEA

2.1. O capital: uma relação social barabarizante

Para  compreendermos  as  transformações  societárias  em  geral,  e  as 

contemporâneas em particular, faz-se necessário realizar uma análise minuciosa 

das metamorfoses sofridas pelas formas de trabalho. O trabalho assalariado é um 

tipo  particular  de  trabalho  próprio  do  capitalismo,  que  predomina  de  diversas 

formas  até  nossos  dias.  Entender  suas  atuais  metamorfoses,  pensar  a 

possibilidade de sua gradual extensão, requer situá-lo no marco do conjunto de 

contradições inerentes à lógica societária do capital, de onde derivam sua peculiar 

forma de organizar a produção material da vida social.

Muito se disse e se escreveu nas últimas décadas sobre “a crise do mundo 

do  trabalhão”,  da  “sociedade  do  trabalho”,  do  “fim  do  trabalho”,  entre  outras 

determinações  utilizadas  para  se  referir  a  este  problema.  Essas  expressões 

fazem  referência  e  buscam  explicar  a  emergência  contemporânea  de  um 

fenômeno que não é novo, mas que se apresenta hoje com aspectos renovados:  

o  fenômeno  social  do  desemprego.  O  mesmo,  aparece  como  um  “pesadelo” 

anunciador  de  uma  “nova”  época  social,  onde  o  trabalho (“formalmente” 

assalariado)  torna-se  um  “bem  escasso”,  um  privilégio  de  alguns.  A irrupção 

desse verdadeiro “drama social” tem demonstrado que não estamos diante de um 

fenômeno  passageiro;  ou  seja,  não  se  trata  do  mesmo  desemprego  que  já 

conhecemos, que existiu em fases anteriores do capitalismo. O fenômeno que 

hoje nos interpela é de outra natureza, ainda que oriundo da mesma raiz.

Partimos da premissa de que a complexidade contraditória que move a 

dinâmica  da  metamorfose  contemporânea  do  chamado  “mundo  do  trabalho” 

resulta  do  aprofundamento  das  contradições  inerentes  ao  sistema  capitalista, 

sobretudo,  a  partir  de  sua  entrada  em  uma  fase  de  “crise  estrutural”.  A 

emergência  do  chamado  “desemprego  estrutural”  torna-se  a  expressão  mais 

dramática  e  ilustrativa  da  dinâmica  depredadora  que  o  sistema  assume  na 

contemporaneidade em escala global. Nesse quadro, deve situar-se o papel dos 

atuais “ajustes” sobre o trabalho para a reprodução adequada do sistema em sua 
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fase madura.

No marco histórico constituído pela chamada “crise estrutural do sistema 

do capital” – como vimos no capítulo anterior (Mészáros: 2002) – e a resposta por 

este formulada para não sucumbir  na mesma,  o desemprego vem crescendo, 

paralelamente, aos saltos tecnológicos e não deixará de fazê-lo. Definitivamente, 

parece tratar-se de um fenômeno que não é temporário, que chega para ficar. 

Não  se  trata  de  uma  situação  conjuntural  que  afeta  temporariamente  alguns 

segmentos da população. Na verdade, expressa o ingresso a uma nova época 

societária, caracterizada pela perda das capacidades “agregadoras” do sistema, o 

qual  não  logra  reproduzir-se  sem  produzir  uma  “superpopulação  excedente”, 

“excluída”,  que  se  afirma  como  estrutural.  Essa  “população  restante”,  já  não 

encontra  condições  para  ser  integrada  de  forma  satisfatória  ao  processo  de 

reprodução  do  sócio-metabolismo  do  capital;  deixou  de  ser  “necessária”  – 

inclusive como “força de trabalho”  -,  posto que,  o  sistema tem aumentado de 

forma “alucinante” a produtividade do trabalho social.

Assim, podemos afirmar que essa população pode ser considerada, cada 

vez mais, como “supérflua”. Desde o ponto de vista da reprodução social sob os 

parâmetros  do  capital,  tratam-se  de  indivíduos  sociais  que  “sobram”44.  Nesse 

marco,  observamos  tanto  a  polêmica  sobre  a  “crise  do  trabalho”,  como  as 

diferentes propostas para enfrentar este “flagelo” contemporâneo. O desemprego 

estrutural instala-se na cena social como um traço fundamental que determina a 

configuração  atual  da  “questão  social”  em  escala  mundial  –  ainda  que  se 

expresse historicamente com  algumas particularidades.

Nesse sentido, a partir nossa perspectiva, abordar a questão do trabalho e 

sua  metamorfose  contemporânea  implica  apreender  os  processos  que  os 

produzem, superando visões naturalizantes que “fetichizam” o desenvolvimento 

técnico-científico, tornando-o o único responsável pelo problema da “exclusão”. O 

discurso  modernizador  nos  convida  a  aceitar  o  processo  “natural”  de 

“obsolescência humana”, que atualmente afeta a dois terços da população em 
44 È  importante  remarcar  que  quando  falamos  de  desemprego  estamos  pensando  na 
impossibilidade de reproduzir  a vida por meio da relação social assalariada, a forma “própria”, 
legal e “natural”, que o capitalismo oferece para tal efeito. Então, quando falamos de população 
excedente,  nos  referimos  a  uma  população  que  não  encontra  possibilidade  de  reproduzir-se 
através da forma “clássica” da ordem social do capital: o trabalho assalariado. Evidentemente, a 
permanência  e  aprofundamento  desse  fenômeno,  evidenciam  que  a  crise  a  qual  fazemos 
referência (a crise estrutural) é inédita na história, e expressa a potencialidade, enquanto elevação 
a um nível superior, das contradições inerentes do sistema, uma e outra vez obscurecidas pela 
ideologia dominante – as idéias da “classe” dominante.
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escala  mundial.  As  presentes  reflexões  confrontam  essas  leituras  e  buscam 

contribuir para sua superação.

2.1.1. O trabalho no capitalismo e a produção de barbárie: a crítica de Marx

Época do triunfo da burguesia; da “soberania da razão”, onde a miséria do 

trabalhador,  já  muito  visível,  é  associada à carência  de virtudes de cada um, 

nesses  tempos  de  monarquia  burguesa  (Luis  Felipe  na  França),  a  outrora 

“superioridade  racial”,  é  agora  “superioridade  espiritual”.  Nas  esporádicas 

rebeliões  aparece  mais  a  ira  do  que  a  razão;  são  destruídas  com  maior 

frequências as máquinas e não seus proprietários. Enquanto na Inglaterra vê-se o 

nascimento de um movimento sindical razoável, no resto da Europa prioriza-se a 

luta contra o passado.

O  atraso  alemão,  a  efervescência  política  remanescente  da  revolução 

jacobina na França e o desenvolvimento industrial-comercial  da Inglaterra, são 

alguns  dos  traços  fundamentais  que  caracterizam  o  contexto  imediato  que 

alimenta  a  reflexão  de  Marx  sobre  esse  período.  Seu  esforço  se  dirigirá  à 

compreensão  da  sociedade  tal  como  ela  é,  buscando  superar  as  “filosofias 

clássicas”, tanto as especulativas - hegemônicas, com Hegel no centro - , como 

as igualmente parciais e limitadas - empiristas ou materialistas “passivas”, do tipo 

Feuerbach.45 

Nesse  momento,  a  “Alemanha”  está  economicamente  e  politicamente 

subdesenvolvida.  A  burguesia  renana  inquieta-se  cada  vez  mais  com  o 

crescimento  do  IV  Estado,  fenômeno  já  percebido  em  todos  os  países  mais 

adiantados da Europa ocidental. Atuando como redator na Gazeta Renana, Marx 

terá contato com um poder bem mais real que o dos livros; vê-se enfrentando as 

forças que dão vida  a esse poder  e aquelas que por  trás  desse se ocultam. 

Censurado e desempregado, cerceado no idealismo hegeliano, empreenderá uma 

revisão de suas idéias à luz das de Feuerbach, de quem logo tomará distância.

No contexto dessa revisão crítica de Marx – que se tornará uma ruptura 

filosófica de maior alcance – o homem real aparece agora como produto singular  

da sociedade; a ciência do homem é a ciência da sociedade. Assim, afirma que 

45 Recordemos que Marx compartilha alguns anos de formação com Feuerbach na ala esquerda 
dos Jovens hegelianos. Imediatamente depois, rompem essa aliança teórica com a ruptura com o 
grupo dos irmãos Bauer e com as Teses sobre Feuerbach de Marx, de 1845-6.
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para conhecer o homem de nosso tempo faz-se necessário conhecer a sociedade 

do presente. E é, justamente, o conhecimento dessa sociedade do presente, que 

Marx vai buscar em Paris no ano de 1843. Nesse momento, Paris é o centro de 

reunião dos ativistas proletários, que mesmo com uma consciência ainda obscura, 

tratam de destruir a sociedade existente. O núcleo da ciência nessa sociedade é a 

economia  política,  que  estuda  a  produção  e  distribuição  da  riqueza.  Marx 

descobre essa ciência em Paris, e desse impacto surgem “os manuscritos”. 

O homem aparece nessa ciência somente em um de seus aspectos: como 

“criador  de  riqueza”  e  movido,  exclusivamente,  por  um  cálculo  racional  – 

inteligente e astuto -, sem profundidade nem horizonte, incapaz de transcender o 

estreito interesse individual. Um cálculo realizado pela “inteligência”, mas não pela 

“razão”  –  distinção  do  idealismo alemão.  O  correspondente  necessário  desse 

homem econômico é o homem mercadoria. 

A rebelião de Marx contra a “economia política clássica”, na verdade se 

direciona contra  a filosofia  oculta  por  traz  dela.  Tecerá  a  crítica  da economia 

política  em nome  de  oura  filosofia,  que  rechaça  essa  concepção  passiva  de 

homem.  Não  estava  preocupado  com  uma  nova  economia,  mas  com  um 

pensamento que vai muito além dessa ciência positiva da modernidade. Trata-se, 

para Marx, de elaborar uma síntese historicamente inédita na teoria social, a qual 

alberga a exigência de uma práxis que a realize, que a torne materialidade social,  

liberando a humanidade dos cárceres que a reduzem, oprimem e barbarizam. 

Nesse sentido, teoria e práxis em Marx não podem ser pensadas separadamente. 

Reduzir a teoria social marxiana a uma mera compreensão cabal do mundo – a 

uma epistemologia - , significa omitir o fato de que, justamente, a potencialidade 

de sua reflexão reside em que dita compreensão é, antes de tudo, uma condição 

necessária  para  uma  transformação radical  dos  conteúdos  da  práxis  social, 

orientados num sentido genuinamente humano. Nesse sentido, trata-se de buscar 

coincidir  o  processo  social  de  produção  da  vida  material  ao  pleno 

desenvolvimento humano genérico e dos indivíduos sociais agentes.

Escrito em seus 26 anos de idade, os “manuscritos de economia e filosofia” 

expressam essa compreensão mais generalista e totalizadora de Marx. Ainda que 

esquecidos  e  menosprezados  por  mais  de  80  anos  –  especialmente  pela 

interpretação economicista da teoria  social  de Marx,  para a qual  os males do 

capitalismo são males econômicos, que geram as condições que fazem saltar o 
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sistema; interpretações essas que convertem o homem não mais em predicado 

do espírito, ainda que em predicado da economia -, as reflexões que contém se 

constituem como  uma  idéia  original  da  relação  homem-natureza,  isto  é,  uma 

concepção original da História.

Descoberta a “crítica da economia política”,  através dos “Esboços...”  de 

Engels de 1843, a qual “tomava como dado o que deveria explicar”, tratará no 

final  do  primeiro  manuscrito  do  “trabalho  alienado”  –  no  marco  da  critica  a 

naturalização das categorias operadas pela economia política, especialmente por 

A. Smith -, afirmando:
“Partimos de un hecho económico actual.  El  obrero es más pobre 
cuanto más riqueza produce;  cuanto más crece su producción en 
potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía 
tanto  más  barata  cuanto  más  mercancías  produce.  La 
desvalorización  del  mundo  humano  crece  en  razón  directa  de  la 
valorización del mundo de las cosas” (Marx, 1969, p.105).

Por  isso,  afirmará  que  na  época  da  economia  política  –  leia-se  da 

sociedade capitalista -, a realização do trabalho apresenta-se como desrealização 

do trabalhador. Esse, enquanto mais objetos produz, mais poderoso se torna o 

mundo estranho em que crê viver, e mais pobre torna-se o próprio e seu mundo 

interior; isso significa que enquanto mais produz, é menos dono de si mesmo, 

menos  “senhor”  de  si.   Isto  ocorre,  para  Marx,  porque  o  objeto  produzido,  o 

produto  do  trabalho  -  não  pertencente  ao  trabalhador  -   e  sua  produção 

convertem-se em um poder estranho que se enfrenta como “um outro hostil”, que 

o domina.

Imediatamente,  Marx  compreende  que  a  alienação  não  se  apresenta 

somente  com  os  resultados  da  produção,  com  os  produtos  do  trabalho;  se 

expressa também em relação à atividade produtiva mesma , ou seja, no ato da 

produção, posto que o produto não é mais que o resumo de sua atividade. A 

“alienação”  de  sua  atividade  produtiva,  de  seu  esforço  nervoso  e  muscular, 

consiste em que essa atividade não o pertence, é imposta ao trabalhador desde o 

exterior e dirigida contra ele, sua atividade vital, sua própria vida pessoal, como 

algo que no trabalho não lhe pertence. (Cf. ibidem, p.110)

Uma terceira  determinação  da  alienação  do  trabalho  se  expressará  na 

relação do homem como ser genérico, que consiste na capacidade de elaborar 

sua  existência  com  consciência,  o  que  lhe  possibilita  ir  mais  além  da  mera 
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reprodução  de  suas  necessidades  imediatas,  lhe  permite  pensar  na  vida  do 

gênero, da espécie a que pertence, e portanto, fazer dela um objeto. Recordemos 

que aparece por essa peculiaridade, no âmbito do ser social, a possibilidade de 

liberdade. No trabalho alienado, dirá Marx, inverte-se essa relação e o homem faz 

de sua atividade vital um simples meio para sua existência particular, tornando a 

produção da vida genérica um meio da vida individual. O homem, ao alienar-se de 

seu ser genérico aliena-se de si mesmo. Escreve Marx: 
“El trabajo alienado (1)  convierte a la naturaleza en algo ajeno al 
hombre, (2) lo hace ajeno de sí mismo, de su propia función activa, 
de su actividad vital, también hace del género algo ajeno al hombre; 
hace que para él la  vida genérica se convierta en medio de la vida 
individual (...) el trabajo, la  actividad vital, la  vida productiva misma, 
aparece ante el hombre sólo como un medio para la satisfacción de 
una necesidad, de la necesidad de mantener la existencia física. La 
vida productiva es, sin embargo, la vida genérica. Es la vida que crea 
vida. En la forma de la actividad vital reside el carácter dado de una 
especie, su carácter genérico, y la actividad libre, conciente, es el 
carácter  genérico  del  hombre.  La vida  misma aparece  sólo  como 
medio de vida” (ibidem, p.111).

O trabalho – como atividade vital do gênero, produtor do mesmo,criador do 

peculiar metabolismo com a natureza, o que permite ampliar os limites impostos 

por  essa,  controlar  sua  legalidade  -,  convertido  na  sociedade  burguesa  em 

trabalho  alienado,  torna-se  animalização  do  trabalhador,  desumanização  e 

desrealização de seu agente.

Por  último  e  como  consequência  imediata  das  formas  de  alienação 

anteriores,  Marx  trata  da  alienação  do  homem  em  relação  ao  homem.  Se  o 

homem se enfrenta consigo mesmo, enfrenta também ao outro, e com o produto 

do trabalho e o próprio trabalho do outro. Na relação social de trabalho alienado,  

cada  homem  considera  os  demais  segundo  a  relação  em  que  o  próprio  se 

encontra enquanto trabalhador. (Cf. ibidem p. 113)

A  teorização  anterior  sobre  os  diferentes  aspectos  da  alienação  na 

sociedade capitalista,  se formulada em termos histórico-concretos e observada 

desde  os  próprios  pressupostos  da  economia  política,  nos  remete  a  seguinte 

pergunta: “se o produto do trabalho me é alheio, se me enfrenta como um poder 

estranho,  então  a  quem  pertence?”  (ibidem,  p.  114).  A  resposta  não  é 

surpreendente: não poderia pertencer a mais ninguém, senão ao trabalhador, que 

assume o mesmo lugar e papel que o objeto alienado. Assim, se o trabalhador se 
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relaciona com sua atividade como uma atividade não livre, imposta e forçada, se 

relaciona com ela como uma atividade a serviço do outro,  baixo às ordens e 

necessidades de outrem. Isso quer dizer que as “alienações” existem apenas nas 

relações práticas concretas, não são meros estados de espírito. A alienação se 

realiza através da relação real e prática com outros homens. 

Dirá Marx:

“[...]  mediante  el  trabajo  alienado  no  sólo  produce  el  hombre  su 
relación con el objeto y con el acto de la propia producción como con 
poderes que les son extraños y hostiles, sino también la relación en 
la que los otros hombres se encuentran con su producto y la relación 
en la que él está con estos otros hombres. De la misma manera que 
hace de su propia producción su des-realización, su castigo; de su 
propio producto su pérdida, un producto que no le pertenece, y así 
también crea el dominio de quién no produce sobre la producción y el 
producto. Al alienarse de su propia actividad posesiona al extraño de 
la actividad que no le es propia” (ibidem,  p.115).

Desse modo, Marx conclui propondo que a propriedade privada, um dos 

conceitos fundamentais  da economia política, surge como produto – e não causa, 

ainda que esta relação depois se transforma em uma interação recíproca – e 

resultado da alienação do trabalho, não sendo uma categoria “natural”,  eterna. 

Marx delimita o complexo processo concreto de aparição dessa categoria medular 

do capitalismo, que é consequência necessária do trabalho alienado, da relação 

externa do trabalhador  com a natureza e consigo  mesmo. Assim,  revela-se o 

segredo da propriedade privada: o de ser produto do trabalho alienado, e por sua 

vez, pelo mesmo processo, o “meio” pelo qual o trabalho se aliena. A propriedade 

privada, desde a inflexão marxiana, é a realização dessa alienação.

Do mesmo modo, o salário que recebe o trabalhador – que se constitui na 

relação de custo de sua reprodução enquanto força de trabalho – é tão somente 

uma consequência necessária da alienação do trabalho. Para o trabalhador, dirá 

Marx, o trabalho não aparece com um fim em si mesmo, mas como meio de obter 

salário,  isto  é,  a  serviço  do  salário.  Assim,  propriedade  privada  e  salário  são 

categorias que só existem porque existe a alienação do trabalho; desaparecendo 

esta, não há necessidade de existência daquela.

Por  seu  trabalho  ser  forçado  e  involuntário,  o  trabalhador,  em  vez  de 

afirmar-se  nesse,  se  nega  e  se  aliena.  O  trabalho  assim,  deixa  de  ser  uma 

atividade produtiva para a satisfação ampliada das necessidades, para converter-
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se  no “meio” para satisfazê-las. O trabalho, que para Marx é atividade vital – 

porque o homem tem a capacidade de produzir e reproduzir sua própria vida, de 

fazer  de  sua  existência  um objeto  –,  com a  forma  histórica  assumida  sob  o 

capitalismo,  é  convertido  em um  simples  “meio”  para  a  reprodução  da  mera 

existência física de seus agentes. Nesse sentido, a essência mesma do trabalho, 

enquanto  possibilitador  do  desenvolvimento  da  espécie,  tende  a  ser  negada, 

constituindo-se como um complexo que obstaculiza o pleno desdobramento das 

capacidades  humano-genéricas  nos  marcos  de  uma  produção  e  reprodução 

social alienada.

Nessa perspectiva, a produção material da vida social, sob o capitalismo, 

efetiva-se com base na exploração. A “propriedade privada” , como dissemos, não 

é o ponto de partida, mas o produto da “alienação do trabalho”; é a consequência 

necessária  do  trabalho  alienado,  da  relação  externa  do  trabalhador  com  a 

natureza e consigo mesmo.  A servidão humana, pensa Marx,  está contida na 

relação  do  trabalhador  com  sua  produção.  De  tal  modo,  fica  claramente 

evidenciado que o problema não é o “trabalho”  em si, posto que,  em si é uma 

dimensão  civilizatória  que  implica  humanização,  e  que  é  ineliminável  como 

mediação  na  relação  metabólica  entre  o  homem  e  a  natureza.  O  problema 

fundamental é a forma histórica que assume e sob a qual se organiza e realiza; 

ou seja, o problema está na forma específica  do conjunto de relações sociais nas 

quais se inscreve e desenvolve, que chamamos sociedade capitalista.

A partir dessa sumária introdução, com base nos manuscritos de economia 

e filosofia de 1843-44 de Marx, aprofundaremos a análise desse tipo histórico de 

sociedade: a sociedade do capital.

2.1.2.  Sobre o modo de produção e reprodução da vida social capitalista

Como  já  foi  dito,  a  ordem  social  do  capital  não  pode  prescindir  da 

exploração  do  trabalho  vivo  para  se  reproduzir.  A  relação  capital-trabalho  é 

constitutiva  do capital;  é  a  sua substância.  O capital,  para poder  se constituir  

como tal, depende vitalmente da relação com o trabalho vivo, mas precisamente, 

da exploração deste.

Sabemos que a utilização, a posta em funcionamento, desta mercadoria 

especial (a capacidade humana de trabalho) que possui a qualidade de render 
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mais valor do que ela custa, permite ao capitalista a apropriação de um  mais-

trabalho que, ao realizar-se na circulação, se transforma em valor excedente ou 

mais-valia (em relação ao seu custo). A diferença entre o custo e o rendimento da 

capacidade humana de trabalho uma vez que é posta em funções,  permite a 

criação - segundo a teoria marxiana do valor - de um novo valor e uma mais-valia. 

Como resultado deste processo de produção capitalista - que é consumo 

de força de trabalho pelo capital-, nos encontramos com um valor maior ao que foi 

investido  no  início  do  processo  produtivo.  É  essa  diferença  a  que  permite  a 

apropriação de um trabalho excedente ou mais-trabalho, ao dono das condições 

para o processo de produção capitalista. Nas palavras de Marx:
“...el valor de la fuerza de trabajo y su valorización en el proceso de 
trabajo son, por tanto, factores completamente distintos (...) el factor 
decisivo  es  el  valor  de uso específico  de esta  mercancía,  que le 
permite ser fuente de valor, y de mas valor que el que ella misma 
tiene. He aquí el servicio específico que de ella espera el capitalista. 
(...)  El  poseedor  del  dinero  paga el  valor  de un día de fuerza de 
trabajo:  le  pertenece,  por  tanto,  el  uso  de  esta  fuerza  de trabajo 
durante un día, el trabajo de una jornada. El hecho de que la diaria 
conservación de la fuerza de trabajo no suponga mas costo que el de 
media  jornada  de  trabajo,  a  pesar  de  poder  funcionar,  trabajar, 
durante un día entero; es decir, el hecho de que el valor creado por 
su uso durante un día sea el doble del valor diario que encierra, es 
una suerte bastante grande para el comprador, pero no supone, ni 
mucho  menos,  ningún  atropello  que  se  cometa  contra  el 
vendedor...”(Marx, 1980, p. 155)

Assim, entra na cena da produção e da troca de mercadorias a mais-valia,  

expressão  de  valor  do  mais-trabalho  apropriado  pelo  dono  dos  meios  de 

produção, ou da capacidade para obtê-los: o dinheiro. O mais-trabalho é trabalho 

objetivado não remunerado e apropriado pelo capitalista que, ao realizar-se na 

circulação, metamorfoseia-se da sua forma M- para –D, mas conservando o seu 

valor.  Trabalho excedente,  ou seja,  não retribuído ao trabalhador  sob a forma 

salário; trabalho excedente porque excede o valor de custo da mercadoria força 

de trabalho.

Compreender  a  “sociedade  do  capital”  -  onde  o  que  rege  a  produção 

material para a satisfação das necessidades sociais e o intercâmbio entre os seus 

membros, é uma relação de produção baseada na apropriação não retribuída de 

uma  parte  do  trabalho  empregado,  ou  seja,  uma  relação  de  exploração  do 

trabalho - significa entender a forma histórico-concreta em que o valor é produzido 

e apropriado pela classe capitalista, configurando, com a reprodução imediata e 
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continua destas relações de produção, uma formação societário dinamizada por 

estas relações sociais de exploração entre os indivíduos, através do exercício do 

trabalho.

Por isto a produção material, sob o modo de produção capitalista, é, antes 

de tudo, produção de trabalho excedente, ou mais-trabalho que, em termos de 

valor, toma a forma da mais-valia. 

A dinâmica do desenvolvimento capitalista, quanto as formas que o capital 

vai adotando para lograr valorizar-se, estarão marcada por essa finalidade última 

e principal do capital:  a produção e apropriação de mais-valia - como fruto da 

apropriação crescente de trabalho objetivado não retribuído ao trabalhador.  Aí 

está a identidade do capital; sua finalidade e razão de ser.

Produtividade do trabalho sob o comando do capital

O capital estabelece uma luta sem fim com o trabalho em função de reduzir 

o custo deste, e assim ampliar sua apropriação de trabalho excedente. O faz tanto 

apelando aos métodos para gerar mais-valia absoluta (prolongando quanto fora 

mais possível  a  jornada de trabalho),  como aos que possibilitam a  mais-valia 

relativa  (criando  formas  diversas  de  aumentar  a  produtividade  do  trabalho, 

baixando desta forma o valor da força de trabalho, ou seu custo em relação ao 

produto do valor que produz).

Como sabemos as duas formas de extrair trabalho excedente expostas por 

Marx (absoluta e relativa) são combinadas – e hoje mais do que nunca antes, se 

tomamos em conta o deslocamento e fragmentação da produção, de acordo com 

os  custos  oferecidos  pelas  diferentes  regiões  do  mundo  -  para  aumentar  a 

apropriação de mais-valia, questão que permite enfrentar as complexas condições 

de concorrência inter-capitalistas nos níveis intensíssimos que hoje imperam no 

capitalismo mundializado. 

Os intentos constantes para diminuir a dimensão necessária do trabalho, 

isso é, o tempo que o trabalhador ocupa da jornada para a reprodução de seu 

custo como força de trabalho, tem seu fundamento na necessidade de ampliar a 

dimensão correspondente ao trabalho excedente, isto é, o tempo da jornada em 

que o trabalhador não recebe remuneração alguma pelo seu trabalho. 

Historicamente temos visto que, na medida em que o capitalismo vai-se 
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consolidando  como  modo  de  produção  de  mercadorias,  vai  reformulando  e 

revisando as formas e métodos de produção de acordo com as suas exigências 

de valorização. Em seus inícios, o capital produz sob uma base técnica que não é 

própria ou especificamente capitalista; é uma base técnica herdada do modo de 

produção  anterior,  que  coloca  limites  ao  desenvolvimento  do  capital.  A base 

técnica da produção do artesanato é o ponto de partida da produção capitalista. 

Tal base técnica caracteriza-se por um domínio completo do trabalhador 

sobre  o  processo  de  trabalho;  nos  ritmos,  na  organização  da  produção.  O 

processo produtivo depende completamente da sua destreza; organiza-se o tendo 

como centro; este amolda o processo produtivo em geral à sua vontade e parecer. 

Assim, estamos ante o que Marx chama de subsunção formal do trabalho ao 

capital,  forma  própria  da  transição  do  regime  de  produção  feudal  para  o 

capitalismo (em termos de base técnica).

Nesse marco, a modalidade possível para a apropriação do trabalho alheio 

é a forma absoluta (extensiva) de extrair mais-valia, isto é, prolongando a jornada 

de  trabalho  o  mais  possível  e,  com ela,  a  parte  correspondente  ao  trabalho 

excedente.  Não  existe  nessa  hora  ainda  outra  possibilidade  de  aumentar  a 

exploração do trabalho, enquanto não seja transformada a base técnica sobre a 

qual se assenta o processo de produção, processo que tendera lugar logo, com a 

introdução da maquinaria e a subsunção real do trabalho ao capital. 

Obviamente que, atuando sob uma base técnica onde o trabalho tem tanto 

poder no processo produtivo, o capital não demorará em intervir nela tentando 

circunscrevê-lo, enfraquecê-lo, na procura de impor a sua maximização. O capital, 

em seu intento de superar os limites impostos por aquela base técnica herdada, 

vai  desenvolvendo  estratégias  para  ampliar  e  complexificar  a  exploração  do 

trabalho e, com isto, seus lucros. 

Encontra  na  cooperação  -  entendida  como  atuação  simultânea  de  um 

grande  número  de  trabalhadores  no  mesmo local,  para  produzir  uma mesma 

espécie  de  mercadoria  -  uma  arma  para  economizar  e  otimizar  recursos 

produtivos, na mesma hora em que consegue uma potência produtiva maior da 

força humana de trabalho. Esta não implicou numa mudança da base técnica da 

produção, só foi uma montagem coletiva para produzir mercadorias sob a forma 

vigente no início do capitalismo. Depois se estenderá até o presente, formando 

parte  de  todas  as  formas  de  organizar  a  produção  de  mercadorias,  só  que 
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inserida  –  a  cooperação  -  em  modelos  produtivos  muito  diferentes,  onde  a 

subsunção do trabalho ao capital se realiza plenamente.

Com a cooperação cada trabalhador seguia produzindo da mesma forma, 

elaborando a  totalidade do produto  por  ele  mesmo,  só  que compartilha  infra-

estrutura  e  insumos  com  outros  trabalhadores  similares.  Isso  é  o  que  Marx 

chamou de cooperação simples. 
“A jornada coletiva tem essa maior produtividade ou por ter elevado a 
potencia mecânica do trabalho, ou por ter ampliado o espaço em que 
atua o trabalho, ou por ter reduzido esse espaço em relação escala 
da produção, ou por mobilizar muito trabalho no momento critico, ou 
por despertar  a emulação entre os indivíduos e anima-los,  ou por 
imprimir ás tarefas semelhantes de muitos o cunho da continuidade e 
da  multiformidade,  ou  por  realizar  diversas  operações  ao  mesmo 
tempo, ou por poupar os meios de produção em virtude de seu uso 
em comum, ou por emprestar ao trabalhador individual o caráter de 
trabalho social médio. Em todos os casos, a produtividade específica 
da jornada de trabalho coletiva é a força produtiva social do trabalho 
ou a força produtiva do trabalho social. Ela tem sua origem na própria 
cooperação.  Ao  cooperar  com  outros  de  acordo  com  um  plano 
desfaz-se  o  trabalhador  dos  limites  da  sua  individualidade  e 
desenvolve a capacidade de sua espécie.” (Marx, 1994, p. 378)

Na  fase  caracterizada  pela  manufatura,  correspondente  à  fase 

manufatureira do capitalismo descrito por Marx, os trabalhadores de um mesmo 

ou  de  distintos  ofícios  são  concentrados  num  mesmo  local  para  produzir 

cooperadamente, ou seja, combinadamente um mesmo produto, participando das 

diferentes  fases  da  sua  elaboração.  O  capitalista  assume  o  controle  dando 

direção e unidade ao processo de produção.

Pode ser entendido como um método especial  de criação de mais-valia 

relativa, que desenvolve a força produtiva do trabalho no mesmo tempo em que 

mutila  o  trabalhador.  Este  método  permite  produzir  mais  em  menos  tempo, 

barateando as mercadorias e acelerando a acumulação de capital. Este modelo 

revoluciona a forma de realizar o trabalho, o processo de trabalho, mediante o 

parcelamento das tarefas, despojando o trabalhador do domínio quase completo 

que tinha sobre o processo produtivo.

A divisão  do  trabalho;  a  especialização  das  tarefas;  a  sofisticação  das 

ferramentas,  adaptando-as  às  tarefas  parciais;  o  aproveitamento  maior  dos 

tempos  de  produção,  produto  da  repetitividade  das  operações;  o  trabalhador 

ancorado à tarefa e à ferramenta, que não perde tempo mudando de local, nem 

de  ferramenta,  nem  de  tarefa,  etc;  são  todos  elementos  que  permitem  uma 
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otimização  na  utilização  produtiva  da  força  de  trabalho,  que  implica  no 

rebaixamento do seu custo relativo. Se o trabalho arroja no fim da jornada, um 

produto  de  valor  maior  que  antes  -  fruto  da  sua  utilização  intensificada  ou 

potenciada-, o custo relativo dela cai, com relação ao produto total.

A  manufatura,  como  uma  modalidade  específica  de  produção  de 

mercadorias própria dos inícios do capitalismo, coloca-se ainda nos marcos da 

subsunção  formal  do  trabalho  ao  capital,  Suas  bases  ainda  se  afirmam  no 

trabalhador (igual que na cooperação simples); este, embora parcializado, ainda 

conserva  o  controle  sobre  a  sua  ferramenta,  impedindo  que  o  processo  de 

trabalho cobre autonomia dele, objetividade ante ele, independência ante a sua 

vontade.  Aqui  a  divisão crescente  do  trabalho  e  a  especialização das tarefas 

fazem com que o processo de produção se distinga em várias fases, onde os 

trabalhadores  são  distribuídos  para  realizá-las,  conformando  um  trabalhador 

coletivo, como combinação de vários trabalhos parciais. 

Com esta divisão do trabalho, que também gera especialização, ganha-se 

em produtividade e em economia de recursos.  As operações sobre o produto 

tornam-se  mais  eficazes  e  sistemáticas;  as  ferramentas  são  perfeiçoadas  em 

relação às  tarefas,  como também os movimentos físicos  dos trabalhadores.  A 

produtividade do trabalho, novamente, dá um salto para adiante.

Ao alcançar certo grau de desenvolvimento, os mesmos limites impostos 

pela base técnica da manufatura tornam-se incompatíveis com as necessidades 

da produção e valorização do capital. O avanço na utilização das máquinas na 

produção,  possibilitada  pelo  parcelamento  das  tarefas  que  faz  possível 

automatizar,  põe fim à atividade artesanal,  manual,  como princípio que rege a 

produção, derrubando assim as resistências opostas ao “império real do capital”. 

Com a entrada na fase da grande indústria o capital consegue, finalmente, 

subordinar  completamente  o  trabalho  às  suas  necessidades,  ampliando  a 

produção de mais-valia. A revolução industrial da maquinaria é a substituição do 

homem frente ao comando da ferramenta; sua tarefa agora, se reduz ao controle  

do correto funcionamento desta.

Poderíamos dizer que o regime de produção montado sobre a base técnica 

da  maquinaria  é  o  mais  propício  para  a  produção  capitalista.  A finalidade  do 

emprego da maquinaria  no  capitalismo, como qualquer  outro desenvolvimento 

das forças produtivas do trabalho sob este regime, é produzir e extrair mais mais-
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valia,  questão  que  nesta  fase  da  grande  industria  pode  ser  ampliada,  tanto 

extensiva, quanto intensivamente.

Marx diz, referindo-se ao emprego das máquinas:
“Esse  emprego,  como qualquer  outro  desenvolvimento  das  forças 
produtivas do trabalho, tem por fim baratear as mercadorias, encurtar 
a  parte  do  dia  do trabalho  da qual  precisa  o  trabalhador  para  si 
mesmo,  para  ampliar  a  outra  parte  que  ele  dá  gratuitamente  ao 
capitalista.  A  maquinaria  é  meio  para  produzir  mais-valia.”(Marx, 
1994, p. 424)

Na  análise  marxiana  da  aplicação  da  maquinaria,  nota-se  que  a  sua 

incorporação no processo capitalistamente organizado da produção, implica numa 

contradição  imanente;  a  taxa  de  mais-valia  aumenta  só  fazendo  diminuir  a 

quantidade de trabalhadores, o que obriga ao capital a estender violentamente a 

jornada  de  trabalho  para  assim  compensar  a  diminuição  do  número  de 

trabalhadores explorados, e manter o volume dos lucros. A maquinaria, e a base 

técnica específica que lhe é própria, tende autonomizar o processo produtivo do 

trabalhador,  tornando-o mais objetivo; isso dá a possibilidade - ao capital  -  de 

consolidar seu regime e ampliá-lo até dimensões “totais”. A subsunção do trabalho 

ao capital agora é real, e marca o início do regime especificamente capitalista de 

produção e reprodução.

Como já foi apontado, na manufatura o homem – o trabalhador - é o centro 

do  processo  do  trabalho;  entretanto,  na  grande  indústria  moderna,  cuja  base 

técnica se conforma com a introdução de maquinaria na produção, o centro é 

ocupado pelos instrumentos de trabalho, ou seja, a maquinaria. A este respeito 

Teixeira é claro:
“Realmente, só com o advento da grande industria, o capital pode se 
impor como sujeito autônomo diante do trabalho, pois essa forma de 
produção de mercadorias opera uma completa des-subjetivação do 
progresso  do  trabalho,  pois  nela  são  os  meios  de  produção  que 
empregam  ao  trabalhador  e  não  ao  contrario,  como  ocorria  na 
cooperação  simples  e  na  manufatura.  É  essa  inversão  que  vai 
permitir  ao capital  controlar  salários,  porque agora a produção de 
maquinas,  equipamento e instalações,  isto é do capital  constante, 
pode substituir ao trabalhador por meio de um incremento crescente 
de  mecanização  do  processo  do  trabalho.  Noutros  termos,  o 
crescimento  do  emprego  do  capital  constante  é  maior  que  o  de 
capital variável, da força de trabalho.”(Teixeira, 2000, p. 72)

É importante aclarar que a maquinaria contribui com a produção de mais 

valia não só porque barateia o custo da força de trabalho, no momento que reduz 

o  valor  das  mercadorias  que  formam  o  custo  da  força  de  trabalho,  quando 
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aumenta a produtividade do trabalho nesses ramos da produção, mais também 

porque,  nas  suas  primeiras  aplicações,  converte  o  trabalho  em  trabalho 

potenciado, acima da produtividade social média. 

Este  trabalho potenciado permite  ao  capitalista  pagar  o  custo  diário  da 

força  de trabalho com uma parte  menor  de  valor  de seu produto diário.  Esta 

situação transitória de que goza o capitalista que possui o monopólio da inovação 

produtiva,  dura  o  tempo em que esta  inovação demora em generalizar-se  na 

produção em geral,  elevando a produtividade social  do trabalho.  Durante esta 

situação transitória, o capitalista apropria o que Marx chamou de super-lucros.

Essa idéia  de  Marx  consiste  em que,  partindo da lei  pela  qual  o  valor  

determina-se pelo tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de 

um  determinado  produto  ou  mercancia,  aqueles  capitalistas  que  lograrem 

métodos  novos,  produtivamente  acima  da  média  social  do  trabalho,  poderão 

baratear seus produtos e vende-los, por um tempo determinado, debaixo do preço 

dos  concorrentes.  Estas  –  as  mercadorias  -  agora  contêm  menos  tempo  de 

trabalho incorporado, fruto da produtividade aumentada, potenciada o que permite 

aos  capitalistas  vendê-los  ao  preço  de  mercado  (ou  um  pouco  abaixo  dele), 

obtendo condições excepcionais para a realização das suas mercadorias, durante 

o tempo em que mantenham o monopólio dessa inovação; isto ocorre até a hora 

em que a inovação produtiva se socialize, se generalize no âmbito dos produtores 

capitalistas  -  mediada  pela  corrida  concorrencial-,  elevando  o  grau  de 

produtividade médio do trabalho social e convertendo os super-lucros em lucros 

médios. 

É fundamental pensar a idéia de super-lucros organicamente ligada à de 

concorrência  capitalista.  É  esta  que  impulsiona  os  capitais  individuais  a 

desenvolverem  uma  incansável  busca  de  estratégias  para  aumentar  sua 

lucratividade.  Assim,  o  desequilíbrio,  a  desigualdade,  torna-se  um  elemento 

central,  possibilitador  da  obtenção  dos  super-lucros.  Desigualdades  e 

desequilíbrios  que  podem  ser  tanto  geográficos,  quanto  produtivos;  tanto  de 

amplitude e extensão de mercado, quanto de poder tecnológico. Neste  sentido, 

é sumamente fértil o aporte que faz E. Mandel:
”No caso “puro” de aumentos contínuos na composição orgânica do 
capital  e  no  desenvolvimento  incessante  de  novas  técnicas  e 
tecnologias, que Marx anteviu mas que se apresento em sua forma 
plenamente desenvolvida apenas no capitalismo tardio da atualidade, 
as diferencias no nível de lucro despontam a partir da concorrência 
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entre capitais e da condenação inexorável de todas a firmas, ramos 
industriais e áreas que se deixam ultrapassar nessa corrida e que, 
por isso, são forçadas a ceder uma parte de sua “própria” mais-valia 
aos  que  a  lideram.  O  que  é  esse  processo,  senão  a  produção 
permanente  de  firmas,  ramos  industriais  e  regiões 
subdesenvolvidas?  […]  A  própria  acumulação  de  capital  produz 
desenvolvimento  e  subdesenvolvimento  como  momentos 
mutuamente determinantes do movimento desigual e combinado do 
capital.  A falta  de  homogeneidade  na  economia  capitalista  é  um 
desfecho necessário do desdobramento das leis do movimento do 
próprio capitalismo.” (Mandel,1985, p. 58)

Na análise deste autor,  se salientam três modalidades fundamentais  de 

obtenção de super-lucros na história  do  desenvolvimento do capitalismo:  uma 

primeira, na era do capitalismo da livre concorrência, onde a ênfase coloca-se na 

justaposição  regional  de  desenvolvimento  e  subdesenvolvimento 

(indústria/agricultura);  uma  outra  forma  corresponde  à  época  do  imperialismo 

clássico, onde o desequilíbrio internacional ocorre entre Estados imperialistas e 

subdesenvolvimento nas colônias e semi-colônias; e uma terceira variante, já na 

fase  do  capitalismo  tardio,  se  realiza  na  justaposição  global  industrial  de 

desenvolvimento em setores dinâmicos e subdesenvolvimento em outros. Este 

processo, para o autor, se dá basicamente nos países imperialistas, mas também, 

de modo secundário, nas semi-colônias. Estas formas e fontes de super-lucros, 

segundo este autor, coexistem no tempo, conformando um complexo dinâmico de 

produção e intercâmbio.

É  muito  interessante  a  idéia  de  transferência  de  valor  que  Mandel 

desenvolve quando se refere ao tema dos super-lucros. Nesse sentido, com as 

corridas pelo super-lucros, o que acontece é uma transferência de mais-valia de 

umas firmas para outras produtivamente mais avançadas. Isso porque, segundo a 

teoria  marxista  do  valor,  na  esfera  da  circulação não  há  criação  de  valor,  só 

distribuição  do  valor  já  criado  antes,  no  momento  da  produção.  Ou  seja,  na 

mesma  hora  em  que  uma  firma  gera  super-lucros,  uma  outra,  supostamente 

menos desenvolvida, se esta apropriando de lucros debaixo da média social. Este 

processo  com bases  na  concorrência  desenfreada,  rebate  na  concentração  e 

centralização  cada  vez  mais  aguda  dos  capitais  participantes.  Nesta  linha  de 

análise,  este  processo  acaba  implicando  em  um  aumento  da  composição 

orgânica do capital, e afetando – negativamente – a evolução da taxa de lucros.

A  lógica  das  inovações  em  função  de  obter  super-lucros,  marcará  a 

dinâmica  do  avanço  dos  métodos  e  modalidades  da  produção  capitalista, 
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impondo-lhes um ritmo irrefreável. Esta dinâmica - potenciada cada vez mais pelo 

aprofundamento  da  concorrência  intercapitais -  leva  a  intensas  revoluções  na 

forma de organização da produção, da estruturação do processo produtivo, da 

gestão da força de trabalho, sempre visando à maximização da exploração dos 

recursos investidos.

Entendemos que as diversas formas históricas criadas para a produção de 

mercadorias respondem a esse constante movimento do capital  em função de 

revolucionar  as  forças  produtivas  e  assim  aumentar  a  sua  lucratividade.  As 

mudanças que sofre o modo de produzir mercadorias são frutos da necessidade 

de adequação da base técnica-material  à  valorização do valor,  e  não são as 

inovações técnico-científicas as determinantes da dinâmica do capital.  É o tipo 

específico de relações de produção capitalistas as que exigem desenvolvimentos 

permanentes na produtividade do trabalho; o aumento da produtividade não tem 

uma  lógica  inerente,  autônoma;  é  exigida  pela  carreira  concorrencial  inter-

capitalista, a qual só pode se configurar como tal, no contexto das relações de 

produção capitalistas. 

Os  métodos  de  organização  da  produção,  visados  ao  incremento  da 

produtividade do trabalho, junto com as inovações tecnológicas que vão minando 

o processo produtivo, passam a ocupar um local central nesta luta pela ampliação 

da mais-valia.  O conjunto  de inovações tecnológico-produtivas  que aumentam 

enormemente a capacidade produtiva do trabalho social,  e que implica em um 

desenvolvimento  incessante  das  forças  produtivas  sociais  do  trabalho, 

apresentam-se  como  forças  produtivas  do  capital;  são  impulsionadas  e 

capitalizadas  por  ele;  o  fortalecem  e  ampliam,  ao  mesmo  tempo  em  que 

subsumem, empobrecem e desumanizam aos produtores diretos.

Acumulação e forças produtivas

Com  apoio  em  Marx,  entendemos  que  o  reinício  do  ciclo  produtivo,  a 

necessária reprodução da produção material da sociedade, é também a reposição 

das contradições do modo de produção social  em uma escala  ampliada.  Dita 

reprodução implica o reinício incessante do ciclo de produção de mercadorias, 

que não só reproduz o capital, mas que reproduz a relação social que o constitui: 

capital - trabalho assalariado. Não só reproduz o capitalista como possuidor das 
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condições de produção - comprador de mercadorias para a produção de novas 

mercadorias-,  mas  reproduz  o  trabalhador  como  vendedor  da  sua  força  de 

trabalho, como assalariado. Com outras palavras: 
“El  proceso  capitalista  de  producción,  considerado  en  su 
interdependencia  o  como proceso de reproducción,  pues,  no sólo 
produce mercancías, no sólo produce plusvalor, sino que produce y 
reproduce la relación capitalista misma: por un lado el capitalista, por 
el otro el asalariado...” (Marx apud Rosdolski, 1989, p. 296)

 

Em sínteses, o reinício permite a reprodução do processo de produção e 

apropriação de mais-valia. Uma parte desta mais-valia terá que ser re-utilizada, 

re-investida como capital  na compra de novos meios  de produção e força  de 

trabalho,  em função  de  garantir  as  condições  necessárias  para  o  reinício  do 

processo de trabalho sob o modo capitalista de fazê-lo. Este re-investimento de 

uma parte da mais-valia como capital para a renovação do ciclo produtivo ou, em 

outros termos, a re-utilização produtiva de uma parte da mais-valia obtida no ciclo 

produtivo  anterior,  é  o  que Marx chama de acumulação de capital.  Nas  suas 

palavras: “La inversión de la plusvalía como capital o la reversión a capital de la 

plusvalía se llama acumulación de capital...” (Marx, 1980, p. 525)

Por isto, a reprodução ou acumulação do capital, uma vez ultrapassado o 

investimento inicial, com base no que Marx chamou de acumulação originária de 

capital, se dá sempre sobre a base da mais-valia apropriada pelo capitalista nos 

ciclos anteriores de produção e circulação das mercadorias. 

Entretanto, a intensidade da acumulação de capital, os graus ou níveis em 

que esta se dá, vão determinar o volume do investimento necessário para reiniciar 

o ciclo produtivo. Este volume de investimento constitui-se de acordo com o grau 

de intensidade da concorrência inter-capitais, e vão marcar o volume do trabalho 

excedente ou mais-valia necessária para garantir a acumulação. Essa dinâmica 

da  produção  e  acumulação  do  capital,  explica  as  diversas  estratégias  que  o 

capital desenvolve para tornar mais produtivo o trabalho e, desta forma, obter a 

mais-valia  necessária  para  alcançar  as  exigências  dos  investimentos  que  a 

concorrência impõe, e assim, finalmente, garantir seus lucros.

Temos então que, é a própria dinâmica da reprodução do capital (sob o 

influxo da concorrência), mais ainda, da sua acumulação em escala ampliada, 

que exige expandir constantemente o investimento de mais-valia como capital, 

para o qual é indispensável obter os níveis suficientes de mais-valia. Dinâmica 
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marcada pela concorrência entre vários capitais de um mesmo ramo que aspiram 

à realização das suas mercadorias. Concorrência que se desenvolve tendo como 

pano de fundo o preço das mercadorias no mercado. Segundo Marx,
“...la lucha de la competencia se libra por el  abaratamiento de las 
mercancías. La baratura de las mercancías depende, en igualdad de 
circunstancias, del rendimiento del trabajo y éste de la escala de la 
producción. Según esto, los capitales mas grandes desalojan a los 
mas pequeños...” (Marx, 1980, p. 571)

Isto  implica  que  a  necessidade  de  aumentar  o  mais  possível  a  força 

produtiva do trabalho leve à exigência de aumentar o investimento em métodos e 

máquinas  -  ferramentas  aptas  para  tal  fim.  Além  disso,  o  aumento  da  força 

produtiva  do  trabalho  (produzir  mais  em  menos  tempo)  aumenta  também  o 

volume de matérias primas e auxiliares necessárias para a produção e, com elas, 

o valor da massa de investimentos do capitalista para iniciá-lo. Neste sentido, o 

incremento da produtividade do trabalho torna-se um fator essencial para obter as 

condições de reprodução ampliada do capital. 
“É  apenas  deste  ponto  de  vista,  isto  é,  dentro  do  conceito  de 
dependência  do  progresso  das  forças  produtivas  em  relação  à 
acumulação de capital, enquanto reprodução ampliada das relações 
capitalistas, que podemos circunscrever rigorosamente o alcance do 
conceito de “progresso técnico” no pensamento marxista. Isto porque 
Marx,  ao estabelecer a dependência necessária entre o progresso 
das  forças  produtivas  e  a  reprodução  das  relações  de  produção, 
efetua as conexões indispensáveis entre produtividade do trabalho e 
lei do valor, na sua forma capitalista. “Produtividade do trabalho, em 
suma – máximo de produtos com mínimo de trabalho; daí, o maior 
barateamento  possível  das  mercadorias.  Independentemente  da 
vontade de tais ou quais capitalistas, isto se converte em uma lei do 
modo capitalista de produção. Esta lei somente se realiza implicando 
outra, ou seja,  a de que não são as necessidades existentes que 
determinam a escala de produção,  senão que,  pelo contrario,  é a 
escala de produção –sempre crescente – que determina a massa do 
produto. O objetivo é que cada produto contenha o máximo possível 
de trabalho não pago, e isso só se alcança graças à produção pela 
própria produção”. (Marx, apud Belluzzo, 1980, p. 91)

O aumento do grau social médio de produtividade do trabalho se traduz em 

que  o  trabalhador,  num  mesmo  tempo  e  com  uma  mesma  intensidade  de 

trabalho,  converte  em produtos uma maior quantidade de meios de produção. 

Este  processo  é  impulsionado  constantemente  pelo  aumento  da  concorrência 

entre os capitalistas de um mesmo ramo. Ao mesmo ritmo que o progresso da 

produtividade do trabalho e da acumulação do capital,  crescem os capitais em 

quantidade e qualidade, e com eles a sua “repulsão” pela concorrência. 
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A intensificação da concorrência inter-capitalista conduz a uma corrida pela 

incorporação,  no processo produtivo,  das últimas inovações tecnológicas e de 

organização da produção, que permitem saltos na produtividade das empresas.
“A acumulação não é, portanto, uma questão de escolha individual. 
Trata-se de uma necessidade engendrada pela própria competição: 
uma luta em que os capitalistas procuram excluir-se uns aos outros 
do  mercado.  O  progresso  técnico  é  a  arma  utilizada  por  esses 
senhores para se esmagarem mutuamente.  Mediante a introdução 
de  inovações  procuram  rebaixar  suas  custos  e  aumentar  suas 
margens de lucro, sendo combatidos pelos demais”.(ibidem, p. 92)

O processo chamado por Marx de concentração de capitais, produto direto 

da  acumulação  ampliada  do  capital,  conforme  com a  expansão  do  modo  de 

produção  capitalista,  implica  na  necessidade  dos  capitais  de  lançar  maiores 

investimentos à produção para estar à altura desta concorrência inter-capitalista e 

sobreviver nela. 

A  condição  para  efetivar  essas  inovações  é  um  volume  aceitável  e 

crescente de acumulação para tal efeito, o que se traduz em um nível aceitável de 

mais-valia apropriada disponível. Assim, a produtividade crescente do trabalho - 

com a crescente apropriação e conversão de mais-valia em capital para o novo 

ciclo produtivo, torna-se uma alavanca para o próprio aumento da acumulação e 

correspondente concentração de capitais, além de uma condição de existência 

para os próprios capitais.
“Todos  os  métodos  de  potenciação  da  força  social  produtiva  do 
trabalho que brotam desta base são, ao mesmo tempo, métodos de 
produção redobrada de mais-valia ou de produto excedente, o que, 
por a sua vez, é o elemento constitutivo da acumulação.”(ibidem, p. 
99)

A acumulação  ampliada  permite  a  concentração,  isto  é,  o  aumento  e 

fortalecimento  dos  capitais  existentes.  A centralização  dos  capitais,  segundo 

Marx, é o processo de fusão dos capitais existentes.  Produto da concorrência 

crescente  entre  capitais,  os  maiores  absorvem  os  menores;  dá-se  uma 

“expropriação” entre os próprios capitalistas.

Uma vez alcançado esse nível de desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, quando a concorrência torna-se um elemento decisivo na trajetória dos 

capitais  que  leva  à  concentração  e  centralização  crescente  dos  mesmos,  as 

necessidades  de  reprodução  dos  capitais  e  as  condições  para  efetuá-lo  se 

complexificam. A intensificação da concorrência se traduz na luta incessante por 
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baratear as mercadorias, via incremento da produtividade do trabalho; configura-

se um processo que tende a incorporar crescentemente trabalho morto e expulsar 

trabalho vivo do processo produtivo. 
“A reversão constante de mais-valia a capital adota a forma de um 
aumento de volume do capital investido no processo de produção. 
Por  sua  vez,  este  aumento  funciona  como  base  para  ampliar  a 
escala de produção e os métodos a esta inerentes de reforçamento 
da força produtiva do trabalho e de produção acelerada de mais-valia 
(...)  Estes  dois  fatores  econômicos  determinam,  pela  relação 
complexa de estimulo que se imprimem reciprocamente, a alteração 
que se opera na composição técnica do capital e que faz com que o 
capital  variável  vá-se  reduzindo  continuamente  à  medida  que 
aumenta o capital constante.” (ibidem)

O aumento do capital constante (CC) em relação ao capital variável (CV) -  

necessário para pô-lo em movimento no processo produtivo-, resultado dos níveis 

crescentes  de  produtividade  do  trabalho,  provoca  uma tendência  à  queda  da 

demanda de força de trabalho, com respeito ao crescimento do volume do capital 

investido  em meios  de produção e matéria  primas.  Isso  é:  a  parte  do  capital 

investida  em  matérias  primas,  auxiliares  e  meios  de  produção  (CC),  nas 

condições  da  produção  e  acumulação  capitalista  aqui  consideradas,  tende  a 

aumentar mais aceleradamente que a parte investida em força de trabalho ou 

capital variável (CV). 

O progresso destas tendências implica variações na composição técnica do 

capital  (CTC);  ou  seja,  a  proporção  em  que  a  capacidade  do  trabalho  logra 

converter em produtos os meios de produção e as matérias primas; na proporção 

em que se distribui o investimento total de capital em capital constante e variável.  

Na letra de Marx,
“...además de reforzar y acelerar los efectos de la acumulación, la 
concentración amplía y acelera al mismo tiempo las transformaciones 
operadas  en  la  composición  técnica  del  capital,  permitiendo 
aumentar  el  capital  constante  a  costa  del  variable  y  reduciendo, 
como es lógico,  la  demanda relativa de trabajo...”  (Marx,  1980,  p. 
573)

Pensar o processo de acumulação capitalista sob a mesma base técnica, 

ou com o mesmo grau de produtividade do trabalho (mesma CTC), implica que o 

capital  investido em força de trabalho para pôr  em movimento o processo de 

produção e valorização, cresce na mesma proporção em que o fazem os meios 

de produção e as matérias primas; ou seja, o capital constante. Sob uma mesma 

base técnica, o processo de acumulação ampliada do capital  é correspondido 
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com um outro processo proporcional de expansão da população trabalhadora.

A questão muda ao variar a composição técnica do capital (CTC), como 

resultado do êxito do capital em tornar mais produtiva a utilização da força de 

trabalho. Agora uma quantidade menor de força de trabalho logra mobilizar, no 

processo  de  produção,  uma  quantidade  crescente  de  meios  de  produção  e 

matérias primas. Como foi dito, estes últimos crescem mais rapidamente que a 

força  de  trabalho  necessária  para  pôr-los  em funcionamento.  O  processo  de 

produção  demanda  maior  investimento  em  capital  constante  com  relação  ao 

investimento em capital variável. Isso se traduz numa diminuição da demanda de 

trabalho vivo para a produção. 

Segundo Marx:

“...el  proceso  de  acumulación  de  capital  no  sólo  determina  un 
incremento  cuantitativo  y  simultáneo  de  los  diversos  elementos 
reales que forman el  capital,  sino que el desarrollo de las fuerzas 
productivas del  trabajo social,  al  que obedece ese incremento,  se 
traduce también en una serie  de cambios  cualitativos,  que  hacen 
variar a saltos la composición técnica del capital, cuyo factor objetivo 
aumenta progresivamente en relación con el factor subjetivo (...) Por 
tanto,  en la  medida en que el  incremento del  capital  hace que el 
trabajo  sea  mas productivo,  disminuye  la  demanda de  trabajo  en 
relación con su propia magnitud...” (ibidem, p. 567)

Temos  então  que,  a  aplicação  dos  métodos  para  incrementar 

constantemente a produtividade do trabalho, em função de ampliar a magnitude 

de mais-valia - que permite ampliar a acumulação de capital para dar conta da 

concorrência -, se realiza sobre a base de diminuir proporcionalmente a força de 

trabalho  viva  necessária  no  processo  produtivo.  Assim,  na  medida  em que  a 

lógica da acumulação permite saltos produtivos incessantes, produz também uma 

redução  proporcional  da  população  trabalhadora,  ou  uma  superpopulação 

excedente para as necessidades da produção capitalista. 

Superpopulação relativa e Taxa de lucro

O progresso da acumulação, sob a dinâmica signada pela relação social do 

capital, conduz a variação constante da composição técnica do capital (CTC). O 

aprofundamento da concorrência inter-capitais exige desenvolver a produtividade 

do  trabalho  ao  extremo,  na  busca  de  lograr  condições  excepcionais  para  a 

realização das mercadorias, no nível dos preços das mesmas. Mais produtos com 
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menos trabalho, signo do aumento da produtividade, se traduz numa diminuição 

crescente da força viva  de trabalho ou capital  variável,  em relação ao capital 

constante, proporcional aos saltos da produtividade. Nas palavras de Marx:
“...la acumulación capitalista produce constantemente, en relación a 
su intensidad y a su extensión, una población obrera excesiva para 
las  necesidades  medias  de  explotación  del  capital,  es  decir,  una 
población remanente o sobrante (...) al producir la acumulación de 
capital, la población obrera produce también, en proporciones cada 
vez mayores,  los  medios para  su propio  exceso relativo...”  (Marx, 
1980, p. 574)

É a própria lógica que rege a produção e a acumulação do capital a que, 

sem lograr eliminar totalmente o trabalho vivo do processo produtivo, tende a 

reduzir-lo ao máximo. 
“El modo de producción basado en el capital sólo es posible porque 
el capital puede apropiarse constantemente de plus-trabajo. Pero el 
plus-trabajo sólo existe en relación con el trabajo necesario, osea, 
sólo en la medida en que este existe. Para poner plus-trabajo, pues, 
el  capital  debe  poner  continuamente  trabajo  necesario,  pero 
asimismo  debe  eliminar  aquel  trabajo  en  cuanto  necesario,  para 
ponerlo como plus-trabajo. Por ello es su tendencia crear la mayor 
cantidad de trabajo posible,  así  como es igualmente su tendencia 
reducir el trabajo necesario al mínimo...” (Rosdolski, 1989, p. 283)

O  desenvolvimento  do  processo  de  acumulação  de  capital,  pela  suas 

próprias leis internas, vai criando o que Marx chamou de superpopulação relativa 

ou exército  industrial  de  reserva;  esta  é  população excedente,  em relação às 

necessidades do capital. 

Esta  população  excedente  para  as  necessidades  da  acumulação  é  o 

resultado lógico do desenvolvimento do modo de produção capitalista e sua lei do 

valor;  é  produto  de  sua  acumulação,  concentração  e  centralização.  Essa 

superpopulação  relativa,  não  se  encontra  fora  do  processo  social  mais  geral; 

contribui a partir dessa posição (de população excedente) para a reprodução das 

relações sociais de produção capitalistas.

Assim, a população excedente é um elemento inserido na totalidade do 

processo  social  de  produção,  que  pressiona  e  potencia  a  produtividade  da 

população trabalhadora ativa; incide nos salários e nas condições de trabalho. 

Enfim, ao aumentar a concorrência dentro do conjunto da classe trabalhadora, o 

capital consegue submeter mais amplamente o trabalho às suas necessidades; a 

pressão que exercem os trabalhadores inativos ou excedentes para os ativos, 

obriga os últimos a tributar ainda mais trabalho, possibilitando a apropriação de 
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mais-mais-valia.

Temos então que:
“... el exceso de trabajo de los obreros en activo engrosa las filas de 
su reserva, al paso que la presión reforzada que ésta ejerce sobre 
aquellos,  por el peso de la concurrencia, obliga a los obreros que 
trabajan a trabajar todavía mas y a someterse a las imposiciones del 
capital. La existencia de un sector de la clase obrera condenado a la 
ociosidad forzosa por el exceso de trabajo impuesto a la otra parte, 
se convierte en fuente de riqueza del capitalista individual y acelera 
al  mismo tiempo la formación del ejercito industrial  de reserva, en 
una  escala  proporcionada  a  los  progresos  de  la  acumulación 
social...”(Marx, 1980, p. 580)

Nessa perspectiva teórica,  a população excedente para as necessidades  

do capital, como produto da própria dinâmica da acumulação capitalista, constitui-

se na substância que da corpo ao fenômeno social do desemprego na atualidade . 

Se bem que a sua emergência não corresponde exclusivamente  ao momento 

atual, mas sim a uma tendência intrínseca ao desenvolvimento deste modo de 

produção,  assume  na  atualidade  uma  manifestação  “explosiva”  (pelo  conflito 

social decorrente), e dimensões inéditas (pela extensão global). 

O aprofundamento das contradições e conflitos que surgem do processo de 

acumulação ampliada de capital, nas suas atuais condições de concorrência inter-

capitalista, faz com que o desemprego assuma uma profundidade e complexidade 

original, passando de um fenômeno marcado pela transitoriedade para um que 

começa a caracterizar-se pela cronicidade. Assim, a idéia original de Marx sobre a 

superpopulação relativa como exército industrial de reserva, a disposição para ser 

explorado no momento que o capital requeira, deixa lugar para uma outra idéia: a 

de um exército de reserva que só será utilizado para pressionar e disciplinar os 

ativos,  fazendo-os  tributar  mais-mais-valia;  rebaixando  o  valor  da  força  de 

trabalho e erodindo as suas condições de exercício. A força do capital impõe a 

sua  lógica,  e  o  trabalho  carrega  sobre  a  sua  humanidade  os  custos  da 

competitividade  mundializada  e  do  ritmo  mais  que  moderado  do  crescimento 

econômico.

A relação social do capital é, na sua dinâmica orgânica, contradição em 

processo; esta se expressa também, na tendência à queda da taxa de lucro do 

capital.  Importa-nos analisar em que medida o funcionamento desta tendência, 

que  exprime  e  comanda  o  ritmo  da  acumulação,  implica  na  produção  do 

desemprego. Isto é, quais relações podem se estabelecer entre o processo de 
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produção e acumulação, que se reflete em uma taxa de lucro dada para o capital - 

segundo as circunstâncias e conjuntura político-econômica em que se inscreve -, 

e a emergência do fenômeno social do desemprego. 

Temos então que, ao se reduzir relativamente o capital variável, ou seja, a  

parte  do  capital  total  correspondente  ao  investimento  em  força  de  trabalho, 

logicamente tem que se reduzir o espaço para a apropriação de mais-trabalho, 

em relação ao capital total investido. Isso é, se a tendência é à redução relativa 

da  força  de  trabalho  necessária,  esta  implica,  logicamente,  numa  queda  do 

trabalho excedente possível de ser apropriado, em relação ao volume total  de 

capital. 

Em outras palavras, ao se reduzir o volume ou massa da força de trabalho 

necessária, reduz-se com isso as possibilidades de extração de mais-trabalho, ou 

seja,  o volume da mais-valia,  por  mais que a sua taxa possa aumentar.  Esta 

última, deverá aumentar mais rapidamente do que decresce o volume daquele 

para que a massa da mais-valia não seja reduzida também. 

Segundo Marx:
“Este aumento del volumen de valor del capital constante – aunque 
sólo exprese remotamente el aumento que se opera en cuanto a la 
masa  real  de  los  valores  de  uso  que  materialmente  forman  este 
capital  –  va  acompañado  por  el  abaratamiento  progresivo  de  los 
productos.  Cada producto individual  de por  sí  contiene ahora una 
suma  menor  de  trabajo  que  en  otras  etapas  anteriores  de  la 
producción, en que el capital invertido en trabajo representaba una 
proporción  incomparablemente  mayor  con  respecto  al  capital 
invertido en medios de producción. Por tanto, como la masa total de 
trabajo  vivo  añadido  a  los  medios  de  producción  disminuye  en 
proporción  al  valor  de  estos,  disminuye  también  el  trabajo  no 
retribuido y la parte de valor en que toma cuerpo, en proporción al 
capital total empleado. O bien, es una parte alícuota cada vez menor 
del capital total invertido la que se convierte en trabajo vivo y que, por 
consiguiente,  este  capital  total  absorbe  cada  vez  menos  trabajo 
sobrante  en  proporción  a  su  magnitud,  aunque  pueda  crecer  al 
mismo tiempo la proporción entre la parte no retribuida del trabajo 
empleado y la parte pagada. El descenso relativo del capital variable 
y  el  relativo  aumento del  capital  constante,  aunque ambas partes 
crezcan  en  términos  absolutos,  sólo  es,  como  queda  dicho,  una 
manera  distinta  de  designar  la  mayor  productividad  del 
trabajo.”(ibidem, 234 a 238)

Isto faz com que a taxa de lucro, que consiste na relação entre o volume da 

mais-valia  e  o  capital  total  investido,  tenda  a  reduzir-se  na  medida  em  que 

aumenta a composição técnica e orgânica do capital. Na medida em que o capital 

variável diminui em relação ao capital total, diminui a taxa de lucro, embora possa 
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aumentar o volume deste. Nesse sentido, dirá o critico da economia politica:
“Como la masa de trabajo vivo empleada disminuye constantemente 
en  proporción  a  la  masa  de  trabajo  materializado,  de  medios  de 
producción consumidos productivamente que pone en movimiento, 
es lógico que la parte de este trabajo vivo que no se retribuye y se 
materializa  en  la  plusvalía  guarde  una  proporción constantemente 
decreciente con el volumen de valor del capital total invertido. Y esta 
proporción  entre  la  masa  de  plusvalía  y  el  valor  del  capital  total 
empleado constituye la cuota de ganancia, la cual, tiene, por tanto, 
que disminuir constantemente...” (ibidem, p. 235)

Isto faz com que, na medida que progride a acumulação capitalista, torne-

se necessário mais investimento em capital constante para manter ativa a mesma 

quantidade de capital variável que antes; necessidade que é proporcional ao grau 

de produtividade alcançado pelo trabalho. Podemos ver então, com o incremento 

da  mesma,  sob  a  relação  social  de  produção  capitalista,  vai-se  criando  a 

possibilidade de uma população trabalhadora excedente, supérflua.

Se a diminuição do capital  variável  é de ½ para 1/6, porque o trabalho 

triplicou sua força produtiva, será necessário triplicar o investimento em capital 

constante para manter ocupada à mesma quantidade de força de trabalho que 

antes.
“...a medida que disminuye relativamente el capital variable, es decir, 
a medida que se desarrolla la fuerza productiva social del trabajo, se 
necesita una masa cada vez mayor de capital total para poner en 
movimiento  la  misma cantidad de fuerza de trabajo y  absorber  la 
misma  masa  de  trabajo  sobrante.  Por  consiguiente,  en  la  misma 
proporción  en  que  se  desarrolla  la  producción  capitalista  se 
desarrolla  la  posibilidad  de  una  población  obrera  relativamente 
sobrante, no porque disminuya la capacidad productiva del trabajo 
social, sino porque aumenta...”(Marx, 1980, p. 243)

O processo contraditório  que está na base da relação social  do capital 

consiste  em que,  na  medida  que  aumente  a  produtividade  do  trabalho  social 

médio, produto das exigências da acumulação pressionada pela concorrência, a 

taxa de lucro tende a cair.  Isso se dá porque a magnitude do capital  variável 

(lócus da extração de mais-valia) se reduz em relação à magnitude do capital 

constante, e mais ainda, em relação ao capital total. 

Esse processo ocorre, embora no interior da sua dinâmica, a taxa de mais-

valia experimente um aumento. Este aumento amortecerá a realização da lei do 

decrescimento da taxa de lucro, levando a que esta atue só como uma tendência. 

Nesse sentido:

104



“...a tendência ao declínio da taxa de lucro, à medida que avança o 
processo de acumulação, não exclui, mas, ao contrario, supõe, não 
só um aumento (obvio) da massa dos lucros, como também da taxa 
de  mais-valia  (...)  Mas,  de  outra  parte,  ambos  os  fenômenos 
implicam  numa  aceleração  do  processo  de  acumulação  e,  em 
conseqüência, numa elevação continuada da composição orgânica 
do  capital  ,  o  que  tende,  dinamicamente,  aquele  dois  efeitos.  A 
acumulação capitalista evolui,  assim, impulsionada pela tensão de 
dos movimentos paralelos que atuam em sentido oposto sobre a taxa 
de lucro. Assim, a tendência ao declínio da taxa de lucro não é senão 
a  forma  apropriada  do  modo  de  produção  capitalista  exprimir  o 
progresso da força produtiva social do trabalho e, por isso mesmo, é 
a  manifestação,  por  excelência,  da  natureza  contraditória  do 
processo de acumulação de capital.”(Belluzzo, 1980, p. 102)

Se tomarmos o exemplo de, em um começo, um CC = 60 e um CV = 40 e, 

tendo uma taxa de mais-valia de 100 %, obtemos uma mais-valia = 40. Agora, sob 

uma outra base técnica, pela maior produtividade do trabalho lograda, temos que 

CC = 80 e CV = 20 e, mantendo a mesma taxa de mais-valia, obtemos uma mais-

valia = 20. Aí não só diminui a taxa de lucro (em relação ao capital total investido 

para o ciclo produtivo), senão a massa mesma dos lucros (em relação ao ciclo 

anterior de produção). É então aqui, onde se tenta amortecer a tendência à queda 

dos lucros aumentando a taxa de mais-valia.

A mesma exigência  de  maior  apropriação  de  mais-valia  conduz  a  uma 

tendência  de  desenvolvimento  negativo  da  taxa  de  lucro,  sob  a  lógica  da 

produção capitalista. Esse é o ciclo perverso do qual o capital não pode escapar.  

Não consegue fugir desta contradição inerente à natureza da sua dinâmica. Tenta 

conviver  com ela  procurando,  incansavelmente,  reverter  ou  amenizar  os  seus 

efeitos negativos. É o local das chamadas contra-tendências criadas pelo capital 

no seu intento de fugir das suas contradições. 

Na mesma linha, segundo a reflexão do J. Holloway:
“Las  contradicciones  de  la  producción  de  plus-valia  relativa  le 
imponen  al  capital  la  necesidad  constante  de  reorganizar  o 
reestructurar  las  relaciones  sociales  sobre  las  cuales  se  basa  su 
existencia – un proceso de reorganización que pone en operación a 
las  tendencias  que  actúan  en  contra  de  la  caída  de  la  tasa  de 
ganancia. En alguna medida éste es un proceso continuo, pero la 
anarquía inherente al capital asegura que no pueda ser un proceso 
planeado y racional, sino desarrollado esencialmente a través de un 
proceso  de  fiera  competencia,  donde  los  capitalista  se  enfrentan 
como” hermanos hostiles como respuesta a la crisis de rentabilidad.” 
(Holloway, 1994, p. 101)

Para  este  autor,  o  acirramento  das  contradições  implica  em periódicas 
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crises do sistema e paralisações do processo de produção. Dirá:

“La crisis de acumulación resulta de la  incapacidad de la  tasa de 
plusvalía de aumentar lo suficientemente rápido como para contra 
actuar  sobre el  efecto  ejercido por  el  aumento  en la  composición 
orgánica del capital.”(ibidem, p. 102)

A oscilação  permanente  da  taxa  de  lucro  rebate  no  desenvolvimento 

posterior do ritmo da valorização e acumulação de capital. Assim, esta dinâmica 

imposta pela concorrência entre capitais, que os obriga a ser mais produtivos e 

mais competitivos, a produzir pela produção mesma, finalmente acaba gerando 

um  funcionamento  cíclico  do  sistema.  Ciclos  que  ainda  se  manifestam  nas 

expansões e contrações sucessivas da produção de mercadorias e, por isto, de 

mais-valia.

Por  sua  vez,  o  critico  marxista  E.  Mandel,  na  sua  obra  principal:  O 

capitalismo tardio (1985), no capítulo que dedica às chamadas ondas longas na 

história do capitalismo, afirma que nos períodos de oscilação ascendente tanto a 

massa  quanto  a  taxa  de  lucros  crescem,  aumentando  tanto  o  ritmo  como  o 

volume da acumulação. O contrário acontece, dirá, em um período de depressão. 

Na análise deste autor, nas fases de expansão, a acumulação se acelera, mas 

chega  a  um ponto  em que  se  torna  difícil  valorizar  a  massa  total  do  capital 

acumulado; a queda na taxa de lucro é o indicador mais claro da chegada desse 

ponto.  A  idéia  de  super-acumulação  refere-se  a  que  uma  parte  do  capital 

acumulado só pode ser investido a uma taxa de lucros inadequada.

Contrariamente,  segundo  este  teórico  marxista,  em  uma  fase  de 

depressão,  o  capital  é  desvalorizado e  parcialmente  destruído  (em termos de 

valor). Investe-se menos capital que o montante exigido para expandir-se sob a 

taxa da fase de expansão. A mais-valia produzida, comparada com a da fase 

anterior, é, por isso, menor. Agora, o mesmo sub-investimento e desvalorização 

permitem voltar a elevar a taxa média de lucros de todos os capitais acumulados; 

isso leva, novamente, à intensificação da produção e da acumulação. 

Assim, a totalidade do ciclo capitalista aparece como o encadeamento da 

acumulação  acelerada,  super-acumulação,  acumulação  desacelerada  e  sub-

investimento. O aumento, queda e revitalização da taxa lucro, correspondem tanto 

aos movimentos sucessivos da acumulação, quanto lhes comanda.

A trajetória  do modo de produção capitalista caracteriza-se pela criação 

permanente  de  contra-tendências  destinadas  a  atenuar  os  efeitos  das 
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contradições que o próprio sistema gera e reproduz ampliadamente. Por isso, é 

importante o estudo das leis do funcionamento do capital, sem cair em leituras 

deterministas  da  realização  das  mesmas  ou  das  crises.  Tais  leis,  na  óptica 

marxiana, realizam-se como tendências. 

Existe uma grande variedade de combinações possíveis para recompor a 

taxa de lucro, não sendo a sua queda um processo mono-causal. A articulação 

específica  de  todos  os  elementos  que  integram  o  processo  de  produção  e 

realização do valor, são movimentados para dar respostas à tendência à queda. 

Matérias  primas  mais  baratas,  extensão  mundializada  dos  mercados, 

monopolizações  alucinantes  dos  ramos  produtivos,  inovações  tecnológicas 

absurdas, escalas de produção sobre-capacitadas, mas, fundamentalmente, valor 

da força de trabalho. É aí, onde nosso objeto de pesquisa (o desemprego) se 

torna absolutamente funcional ao capitalismo tardio, e responde, na mesma hora 

que expressa, as oscilações da taxa de lucro.

Taxa de lucro, luta de classes e desemprego

As lutas do capital para reverter as tendências negativas a ele inerentes, 

levam ao aprofundamento, cada vez maior,  da sua lógica destrutiva.  Ao ser a 

exploração do trabalho o fundamento da sua existência, aí procurará (mas não só 

aí) fundamentalmente, a saída para a recuperação dos lucros. A recomposição do 

exército industrial de reserva é um intento desesperado de recompor o nível da 

taxa de lucros. 

Mas,  existe  na  determinação  do  valor  da  força  de  trabalho  como 

mercadoria algo especial. Segundo Mandel, “esse valor é influenciado fortemente 

pelos  conflitos  entre  capital  e  trabalho;  pela  luta  de  classes.  Entre  os  limites 

extremos cabe uma escala imensa de variantes, cuja determinação se reduz ao 

problema da correlação de forças em confronto”. Para o autor:
“O  mecanismo  inerente  ao  modo  de  produção  capitalista,  que 
normalmente conserva dentro de limites o aumento no valor  e no 
preço  dos  salários,  é  a  expansão  ou  reconstrução  do  exercito 
industrial de reserva ocasionada pela própria acumulação de capital, 
isto é, pelo aparecimento inevitável, em períodos de alta salarial, de 
tentativas  no  sentido  de  substituir  em  grande  escala  a  força  de 
trabalho viva por maquinaria”. (Mandel, 1985, p. 106)
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Ainda os intentos de superação dos limites que sua própria natureza lhes 

colocam, levam-no à geração de diversas tentativas para reduzir os custos de 

produção, além dos custos do trabalho. Nesse sentido, dirá Belluzzo:
“...é  indiferente  para  o  capitalista  introduzir  uma  inovação  que 
diretamente  lhe  rebaixe  os  custos  salariais  ou reduza  o  imput de 
matérias primas ou mesmo substitua uma maquina menos eficiente 
por uma mas eficiente. O importante é que a introdução da inovação 
confira ao capital individual a capacidade de reduzir o valor de seu 
produto abaixo de seu valor social.”(Belluzzo, 1980, p. 108)

Entendemos que o atual processo de precarização geral das condições de 

existência e de exercício do trabalho, é expressão destes intentos do capital de 

fugir da sua crise inerente. O aprofundamento de seu próprio conflito estrutural  

explica  a  dimensão  altamente  destrutiva  da  suas  respostas  à  altura  da 

intensidade de sua crise atual. 

A  própria  racionalidade-irracionalidade  do  capital,  em  a  sua  dinâmica 

expansivamente  contraditória,  vem  convertendo  a  busca  de  lucros  em  um 

processo altamente destrutivo para a humanidade.  O desemprego,  como uma 

expressão desta destrutividade, se constitui como produtor (no nível da crise de 

realização) e, ao mesmo tempo, produto necessário da crise estrutural da relação 

social do capital. 

Interessante é o complemento de Antunes ao respeito. Dirá:
“Pela própria lógica que conduz essas tendências (que, em verdade, 
são  respostas  do  capital  à  sua  crise  estrutural),  acentuam-se  os 
elementos destrutivos . Quanto mais aumenta a competitividade e a 
concorrência inter-capitais , mais nefastas são suas consequências, 
das  quais  duas  são  particularmente  graves:  a  destruição  e/ou 
precarização  ,  sem  paralelos  em  toda  a  era  moderna,  da  força 
humana que trabalha e a degradação crescente do meio ambiente, 
na  relação  metabólica  entre  homem,  tecnologia  e  natureza, 
conduzida  pela  lógica  societário  voltada  prioritariamente  para  a 
produção  de  mercadorias  e  para  o  processo  de  valorização  do 
capital.” (Antunes, 2001, p. 34)

A  relação  social  do  capital  é  contraditória  estruturalmente;  não  logra 

sobreviver  sem lutar  constantemente,  e  não  logra  se  reproduzir  sem repor  e 

potenciar o seu conflito essencial. A própria re-estruturação atual do capital, como 

um outro novo intento de fugir da sua crise estrutural, tem que ser compreendida 

como uma ofensiva do capital sobre o trabalho, que permite-lhe super explorá-lo 

nos níveis que hoje imperam. 

Todo  o  complexo  de  relações  sociais  que  conformam  a  sociedade 

capitalista atual, pode ser compreendido efetivamente como resultado da luta de 
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classes e seu progresso histórico. Esta luta toma a forma, do lado do capital, de 

intento  permanente  por  explorar  trabalho  alheio;  ao  tempo  que,  do  lado  do 

trabalho,  toma a  forma de  emancipação  da  relação  social  que  diariamente  o 

submete e desumaniza. Na letra do Manifesto Comunista: “Toda la historia de la 

sociedad humana ,  hasta el  día,  es una historia de lucha de clases.”  (Marx e 

Engels, 1940, p. 25)

A história,  então,  não é a historia do capital  ou da classe capitalista;  a 

história  do  capital  explica-se  na  história  da  luta  de  classes  fundamentais  da 

sociedade capitalista. Cada uma de suas fases está marcando, segundo nossa 

perspectiva, um resultado parcial nas correlações de forças históricas entre estas 

classes fundamentais. O autor é claro quando diz:
“Dado  que  das  lutas  anteriores  entre  o  capital  e  o  trabalho,  que 
tiveram seu apogeu nos anos 60, não resultaram na instauração dum 
projeto  hegemônico  do  trabalho  contra  o  capital,  coube  a  este, 
derrotadas  as  alternativas  mais  ousadas  do  mundo  do  trabalho, 
oferecer uma resposta para a crise. Atendo-se á esfera fenomênica, 
á  sua  manifestação  mais  visível,  tratava-  se,  para  o  capital,  de 
reorganizar  o  ciclo  reprodutivo  preservando  seus  fundamentos 
essenciais.  Foi  exatamente  nesse  contexto  que  se  iniciou  uma 
mutação no interior do padrão de acumulação (e não no modo de 
produção), visando alternativas que conferissem maior dinamismo ao 
processo produtivo,  que então dava claros sinais de esgotamento. 
Gestou-se a transição do padrão taylorista e fordista anterior para as 
novas formas de acumulação flexibilizada. (ibidem, p. 36)

Pela  sua  própria  natureza  dependente  do  trabalho,  o  capital  tenta 

incansavelmente novas e mais eficazes formas de explorá-lo, de extrair trabalho 

excedente. Sua própria natureza dependente expressa-se na contradição aberta 

que, por um lado, faz todo o possível para enfraquecê-lo mas, por outro, não pode 

existir sem ele. 

Temos então que, a relação social do capital consolida-se ao mesmo tempo 

em  que  o  trabalho  é  crescentemente  submetido  às  suas  exigências  de 

exploração. Essa relação social  de exploração não é unilateral,  não se efetiva 

sem conflitos.  A subsunção real  do trabalho ao capital  deve ser  entendida no 

marco  da  luta  de  classes;  como  um  dos  resultados  parciais  desta  luta.  Sua 

reprodução,  que  é  reposição  potenciada  das  suas  contradições,  implica  na 

geração de respostas pelo lado do trabalho. 

Por isto, o capital como relação social,  não se reproduz sem o trabalho 

vivo, e tampouco pode fazê-lo sem negá-lo. A relação social do capital é, antes de 
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tudo, uma relação de conflito, de luta incessante; o seu desdobramento é histórico 

e, por isso, passível de ser transformado, redirecionado. Detrás da aparência de 

onipotência do capital, do seu poder quase absoluto para subordinar o trabalho, 

pode-se  ver  a  sua  fragilidade.  Sua  dependência  vital  do  trabalho  lhe  exige 

sucessivas re-estruturações e crises para conseguir recompor o seu insuficiente 

funcionamento.

O que hoje aparece como uma fortaleza sem limites (a onipotência que o 

capital  têm mostrando ao mundo),  não é mais que uma expressão violenta e 

desesperada  de  sua  fraqueza  interna  e  dependência.  Por  mais  que  consiga 

subsumir o trabalho da forma mais brutal imaginável, não pode se desfazer dele; 

por mais que o reduza ao mínimo, não pode eliminá-lo; enfim, por mais que o 

negue, não pode existir sem ele. 

2.2.  Crise capitalista, contra-tendencias e produção de barbárie

“La tasa de ganancia es un indicador central para diagnosticar si una 
nueva  fase  del  capitalismo  ha  comenzado.  Los  índices  de 
recuperación en el corto plazo son numerosos, pero un juicio sobre la 
tendencia en el largo plazo requiere incorporar otros elementos de 
análisis, ligados a la mundialización y a la lucha de clases. El marco 
teórico de la ley de Marx y su interpretación contemporánea en una 
sentido débil, fluctuante y en periodos históricos es una pieza central 
de esta caracterización” (KATZ, 2000, p. 19).

Provavelmente, o principal aporte dessa “lei” - explicada no Livro III de O 

Capital de Marx, editado por F. Engels em 1894, alguns anos após a morte do 

célebre  “crítico  da  economia  política”  –  encontra-se  na  descoberta  de  certas 

contradições  inerentes  e  inelimináveis  no  funcionamento  “normal”  do  sistema 

capitalista.  Existem  diversas  interpretações  da  “lei”,  que  podem  ser  lidas  de 

acordo com o enfoque da análise das diferentes articulações entre as variáveis 

que  atuam  conformando  o  processo  de  produção  material  da  vida  social 

especificamente  capitalista.  Dentre  essas  interpretações,  que  reúnem  tantos 

intentos de reatualizar a formulação clássica de Marx, podemos destacar aquelas 

baseadas na análise do processo de aumento da “composição organizativa do 

capital”46,  quanto  as  perspectivas  que  apontam  para  a  supremacia  de  certos 

46 No  livro  I  de  O  Capital,  especificamente  no  Capitulo  XXIII,  referindo-se  ao  processo  de 
acumulação  do  capital,  a  análise  de  Marx  explica  o  processo  imanente  pelo  qual  opera  a 
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elementos como responsáveis fundamentais das crises. 

Assim, o real significado de tal “lei” continua sendo objeto de intensas e 

áridas polemicas no seio do pensamento crítico na contemporaneidade, reunindo 

no  desafio,  importantes  estudiosos  do  funcionamento  lógico  e  histórico  do 

capitalismo.  Encontram-se,  portanto,  tanto  análises  fundamentadas  numa 

caracterização  da  crise  capitalista  contemporânea   -  como  crise  de  “sobre-

acumulação”, cuja precipitação estaria respondendo pela existência de seríssimas 

dificuldades  que  o  capital  enfrenta  para  aumentar  ilimitadamente  sua taxa  de 

mais-valia -, quanto perspectivas que colocam a ênfase nas variações sofridas 

pelos salários e a importância do capital  variável na “esfera do consumo” das 

mercadorias  já  produzidas  –  uma  análise  mais  voltada  para  a  “distribuição”. 

Nesse  sentido,  determinar  a  verdadeira  “natureza”  da  crise  capitalista 

contemporânea continua representando um enorme desafio para o pensamento 

crítico.

É fundamentar notar que a “lei” não é entendida na perspectiva marxiana 

como um movimento linear e inexorável, que necessariamente e em forma pura 

vai acontecer; antes, é uma tendência possível de desenvolvimento da história, 

mas nunca fatalmente pré-determinada. Aliás, dita tendência produz-se a partir de 

uma  dinâmica  contraditória  que  opera  tanto  para  a  “queda”  quanto  para  a 

“atenuação” da taxa dos lucros capitalista.  Segundo Marx, a “lei”  expressa um 

movimento intrinsecamente descendente da taxa dos lucros, que é tendencial, 

justamente,  porque  se  realiza  de  forma  contra-restada,  enfrentando  “contra-

tendências”. 

Tampouco  se  trata  de  um  acontecimento  contingente  ou  episódico;  é 

resultado do próprio processo de acumulação do capital e responde aos impulsos 

crescentes, ao aumento da produtividade do trabalho, à inovação tecnológica e ao 

acirramento da concorrência entre as grandes empresas monopolistas, que atuam 

globalmente, entre outras determinações fundamentais. É uma tendência inerente 

ao  capital,  expressão  do  seu  sistema  de  contradições,  que  mostra  como  o 

aumento da sua composição orgânica rebate negativamente no nível dos lucros e 

tendência ao crescimento do  capital constante em detrimento do  capital variável,  impulsionado 
decisivamente pelos constantes aumentos da produtividade do trabalho e seus ganhos para o 
processo  da  acumulação  como totalidade.  Esse  resultado  histórico  peculiar  do  capitalismo  é 
denominado de “aumento da composição orgânica do capital”, e está na base do desdobramento 
da “tendência decrescente da taxa de lucros”, como também é responsável pela precipitação das 
recorrentes crises de superprodução que periodicamente atingem o capitalismo.   
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vice-versa,  constituindo  um  desenvolvimento  cada  vez  mais  depredador  e 

destrutivo para a “sociabilidade” humana.     

 Segundo Katz, a contribuição fundamental da “lei” não tem a ver com a 

demonstração  da  instabilidade  incurável  do  capitalismo;  seu  caráter  crítico, 

irregular  e  desequilibrado.  Antes,  a  compreensão dessa dinâmica contraditória 

permite captar como  essa “natureza” desequilibrada desemboca periodicamente 

em crises estruturais da ordem social. Para o autor, a premissa básica da lei é a 

descoberta marxiana de que o lucro surge exclusivamente do valor criado pelo 

trabalho  assalariado  (pelos  trabalhadores),  que  uma  vez  reunido,  com  as 

máquinas e matéria primas, dará vitalidade ao processo de produção mercantil do 

capitalismo, transferindo o valor acumulado nessas ao novo produto, agregando 

um “novo valor” (uma mais-valia).47

A  “lei”  expressa  claramente  como  o  desenvolvimento  contraditório 

característico do processo de acumulação capitalista leva à queda da taxa de 

lucros”, e como esse é um resultado nascido dos próprios esforços capitalistas 

por aumentar seus benefícios – particularmente a partir da inovação tecnológica e 

os diferentes mecanismos que permitem aumentar a produtividade do trabalho. 

Na  busca  desenfreada  por  maximizar  seus  rendimentos  e  prevalecer  na 

concorrência  inter-monopolista,  as  empresas  capitalistas  acabam  reduzindo  o 

volume de trabalho vivo ocupado na produção, tornando - em última instância e 

contra sua vontade - mais problemática a rentabilidade global do capital. 

Referindo-se à analise de Marx, dirá Katz:
“Finalmente expuso las contradicciones que genera el incremento de 
la producción junto a la simultánea reducción de la tasa de ganancia. 
Al multiplicarse el número de mercancías enviadas al mercado con 
decrecientes posibilidades de generar beneficios también se retrae la 
inversión y aumentan las dificultades para valorizar el capital. En un 
momento  este  desequilibrio  desencadena  la  súper-producción  de 
mercancías y la sobre-acumulación de capitales que no encuentran 
colocación  lucrativa.  Estalla  la  crisis  y  durante  este  colapso  se 
evidencia que la propia acumulación es la causa de la depresión y 
que  el  límite  del  capital  es  el  capital  mismo.  Partiendo  de  esta 
evaluación, Marx definió que la contracción tendencial del beneficio 
constituye la ley más importante de la economía política” (Katz, 2000, 
p. 3).

Segundo  essa  “lei”  marxiana,  a  compulsiva  concorrência  obriga  os 

capitalistas a contestarem seus próprios interesses de longo prazo. A procura de 

47 Como sabemos, para Marx,  a origem do lucro capitalista radica na extração de trabalho não 
remunerado ao trabalhador, e não na ação autônoma dos instrumentos de produção.
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maiores  benefícios  individuais  gera  um  aumento  da  composição  orgânica  do 

capital, que desaba numa queda da taxa dos lucros capitalistas. Todavia, como já 

notamos, dita “lei” se realiza apenas como tendência e não de forma inexorável; 

ou seja,  existem contra-tendências à “lei”  que evitam uma seqüência linear ao 

descalabro sistêmico a partir do seu funcionamento violentamente contraditório. A 

descoberta da “lei da queda tendencial da taxa dos lucros” permite capturar na 

análise,  uma  contradição  medular  que  se  arrasta  e  se  potencializa 

permanentemente,  ao  calor  do  desenvolvimento  capitalista,  socavando-o, 

erodindo-o.

Os altíssimos volumes de investimento de capital requeridos e os exigentes 

ganhos  na  produtividade  do  trabalho  são  expressões  nítidas  do  aumento  da 

composição  orgânica  do  capital  (COC),  localizadas  especialmente  nos  países 

centrais da economia capitalista; apenas nessas regiões do sistema pode emergir 

um fenômeno como o “excesso de capitais”, que caracteriza a sobre-acumulação, 

embora seus efeitos destrutivos rapidamente se espalhem e sejam sentidos mais 

intensamente  pelas  periferias  (Cf.  Ibidem,p.16);  as  grandes  depressões 

internacionais têm sido devastadoras para essas regiões. A crise se transfere aos 

territórios “subdesenvolvidos” através de um conjunto de mecanismos comerciais 

(preços das matérias primas, por exemplo), financeiros (dívidas e taxas de juros; 

fuga  de  capitais  especulativos)  e  industrias  (restrições  aos  investimentos 

externos).

Mas, a tragédia da periferia capitalista não acaba aqui; seu drama é muito 

pior. Por um lado, esses países recebem os impactos com maior potencialidade 

da desvalorização internacional, por outro, são eles que custeiam a grande parte 

da  recuperação da taxa dos lucros  do capital.  Segundo o  autor,  as  periferias 

realizam essa revitalização do processo de acumulação pela tripla modalidade, a 

seguir:  produzir  matérias-primas que barateiam o chamado “capital  constante”; 

utilizar salários baixos que diminuem o “capital variável”; e instalar condições de 

exploração da força de trabalho que permitam elevar a “taxa de mais-valia” (tanto 

de maneira absoluta, quanto relativa). Dirá o autor: 
“[Una]  diferencia  cualitativa  existe  entre  el  funcionamiento  de  las 
economías avanzadas y  las  dependientes.  En el  primer  caso,  las 
fuerzas motrices de la expansión y de la crisis son internas (en su 
totalidad o en escala considerable), mientras que en el segundo son 
externas.  Por  eso,  es  tan  determinante  en  el  ciclo  de  un  país 
periférico el precio y la demanda de sus exportaciones, el nivel de 
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ingreso  o  salida  de  los  capitales  foráneos,  el  grado  de 
endeudamiento externo y la capacidad de repago de los intereses. 
En  los  países  atrasados,  la  evolución  de  la  tasa  de  ganancia 
depende  más del  papel  complementario  que cumple  la  economía 
periférica para un país central – como proveedor o como mercado 
para ciertos bienes – que de su propio proceso de acumulación [...] 
En la periferia se combinan los impactos externos de la declinación 
tendencial de la tasa de ganancia con las consecuencias internas de 
un  conjunto  de  contradicciones  derivadas  de  la  fragilidad  del 
mercado interno” (Katz, 2000, p.17).

Na contemporaneidade, o estudo da trajetória da taxa de lucro tem que 

estar pressente na caracterização da presente fase do capitalismo. A análise de 

sua evolução em longo prazo, tem contribuído muito para a compreensão  das 

fases de prosperidade que se sucederam após as grandes crises capitalistas, 

posto  que,  têm  ilustrado  suas  características  nucleares  -  os  pilares 

organizacionais das relações sociais de produção. Por isso, o diagnóstico de seu 

atual  estágio  torna-se  um desafio  de  primeira  ordem no  âmbito  da  chamada 

“crítica da economia política”. 

Nesse sentido, uma perspectiva séria e profunda pode ser encontrada em 

estudos como os de A. Shaikh, que situa o início da “recomposição do capital” nas 

últimas  décadas  nos  anos  80  e  faz  a  advertência  de  tratar-se  de  um 

restabelecimento  “parcial”  da  taxa  dos  lucros  capitalistas,  que  só  adquire 

notoriedade pela gravidade e envergadura da crise precedente. Muito próximo a 

essa perspectiva, F. Chesnais postula a durabilidade de uma larga fase de agonia 

do capitalismo, com momentos isolados de restauração parcial da rentabilidade 

do capital apelando (sempre) ao aumento da taxa de exploração do trabalho vivo 

(Cf. ibidem).

As políticas neoliberais têm redefinido substancialmente duas variáveis que 

estão relacionadas e que atuam na “lei”: por um lado, têm incrementado a taxa de 

mais-valia e por outro, barateado o capital variável. Porém, muito mais complexo 

é  precisar  a  evolução  do  capital  constante e  o  movimento  real  da  sua 

desvalorização.  Segundo  Katz,  isso  implica  estabelecer  em  que  medida  tem 

primado uma “ação depurativa” de capitais desvalorizados ou uma ultrapassagem 

ao  âmbito  privado,  dos  lucros  potenciais  –  o  que  significaria  uma  “efetiva” 

revalorização -, ou em que medida tem produzido uma “revalorização artificial”,  

fictícia, de capitais falidos através do “resgate financeiro” de seus Bancos ou de 

determinados Estados nacionais (Cf. ibidem, p. 18). Nas palavras do autor: 
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“La  rentabilidad  ha  sido  ficticiamente  recompuesta  a  través  del 
socorro estatal en todos los picos de crisis de la década de 1990. 
Frente a situaciones verdaderamente delicadas, los gestores de la 
política económica (sean liberales,  neoliberales o anti-liberales)  no 
han  dudado  en  apagar  el  fuego  con  fondos  públicos  [...].  Este 
intervensionismo ha originado un serio cuestionamiento al FMI en la 
elite de la clase dominante y un intenso debate estratégico sobre la 
forma de encarar las próximas crisis. Los salvatajes transfieren a los 
Estados  el  costo  del  rescate  de  los  capitalistas  en  quiebra, 
manteniendo  elevado  el  stock  de  la  deuda  pública  en  todos  los 
países” (Katz, 2000, p.19).

As  iniciativas  do  capital  para  reverter  às  tendências  negativas  do  seu 

próprio desenvolvimento geral, implicam uma explicitação da sua face destrutiva e 

depredadora  inerente.  Posto  que,  a  exploração  da  força  de  trabalho  é  o 

fundamento da sua existência, esse será o ponto fundamental (não exclusivo), 

onde  procurará  uma  “saída”  para  recuperar  sua  lucratividade.  A  atual 

recomposição - como foi dito, parcial – do  exército industrial de reserva é uma 

expressão traumática da pressente tentativa do capital  por restabelecer a taxa 

dos lucros.    

Mas, sabemos que esse processo societário não é linear, nem isento de 

contradições;  este  implica  conflitos  e  lutas.  No  processo  de  definição  das 

condições gerais  da produção – particularmente na determinação do  valor  da 

mercadoria  força de trabalho –, intervém com força conflitos entre os interesses 

capitalistas e os da classe trabalhadora. Por isso, a situação dos trabalhadores se 

define não só pelas necessidades do capital, mas no quadro das lutas entre as 

classes antagônicas criadas e reproduzidas amplamente pelo desenvolvimento 

histórico das lógicas capitalistas. Lembrando a Mandel:
“O  mecanismo  inerente  ao  modo  de  produção  capitalista,  que 
normalmente conserva dentro de limites o aumento no valor  e no 
preço  dos  salários,  é  a  expansão  ou  reconstrução  do  exército 
industrial de reserva ocasionada pela própria acumulação de capital, 
isto é, pelo aparecimento inevitável, em períodos de alta salarial, de 
tentativas  no  sentido  de  substituir  em  grande  escala  a  força  de 
trabalho viva por maquinaria” (Mandel, 1985, p. 106).

Assim sendo,  o processo atual  de precarização geral  das condições de 

existência da classe que vive da venda da sua força de trabalho – um autêntico 

processo  de  barbarização  da  vida  social  –  expressa  o  intento  do  capital  por 

superar sua última grande crise estrutural, declarada em meados da década de 

1970 e que se arrasta até os nossos dias. A profunda crise do capitalismo terá 

como resposta mais capitalismo. Posto que, o aprofundamento dos seus conflitos 
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e contradições estruturais,  inerentes,  demanda respostas rápidas e efetivas,  a 

qualquer custo. As dimensões destrutivas de seu “progresso” têm sido liberadas, 

“flexibilizando”, ao ritmo das loas à globalização capitalista e às esperanças de 

uma vida mais humana e feliz.

2.2.1.  Notas sobre a particularidade da barbárie contemporânea

Na historia das idéias, a utilização do conceito de barbárie respondeu a 

projetos societários bem diferenciados, mas sempre com um significado que  se 

refere a determinados conflitos emergentes no curso do processo histórico-social. 

Pode-se  afirmar  que,  em  geral,  o  conceito  foi  utilizado  para  denominar 

estrangeiros,  inferiores,  “outros”.  Com  a  modernidade  capitalista,  a  ideia  de 

barbárie  será  amplamente  utilizada,  sobretudo,  para  se  referir  às  “populações 

originarias” (pré-colombinas) da América durante os processos de “conquista e 

colonização”.

No  campo  do  pensamento  histórico-crítico,  essa  ideia  aparece  com 

bastante  ênfase  na  clássica  obra,  “O  Manifesto  Comunista”  de  K.  Marx  e  F. 

Engels,  de 1848. Num contexto acirrado do combate entre as classes, o texto 

associa  a  barbárie  com  os  momentos  críticos  que  ciclicamente  açoitam  o 

capitalismo moderno. Na mesma “tradição” ideo-política, nas primeiras décadas 

do século XX, a expressão será utilizada por Rosa Luxemburgo para se referir 

aos  dilemas  conseqüentes  dos  episódios  catastróficos  e  humanamente 

devastadores  da  primeira  grande  guerra  inter-imperialista,  que  podem  ser 

resumidos na consigna “socialismo ou barbárie”, tão pertinente nestes tempos (Cf. 

MENEGAT, 2005, p. 32).

Dentro  do  próprio  campo  marxista,  a  barbárie  é  tratada  a  partir  de 

diferentes  significados.  Por  um lado,  a  utilização do conceito  faz  referência  à 

“destruição de forças produtivas”, que acarretam as crises cíclicas do capitalismo; 

nesses períodos a barbárie emerge, expressando as impossibilidades sistêmicas 

de superar certas contradições estruturais, sendo visualizada com maior nitidez 

nos períodos de crise de superprodução capitalista. Por outro lado, considera-se a 

barbárie como um momento constitutivo e permanente de todas as civilizações 

estruturadas sob antagonismos - como o capitalismo; assim, o fenômeno estará 

sempre  presente,  embora  sob  diversas  formas;  resulta  da  estrutura  social 
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antagônica. Em síntese, desde o ponto de vista dialético, poderíamos dizer que a 

barbárie é tanto um resultado que emerge catastroficamente, criando conjunturas 

históricas, quanto um processo permanente, gestado ao calor do progresso da 

lógica antagônica do capital, que fratura a sociedade em classes. 

Na perspectiva de Menegat, existe um fio condutor entre a formulação dos 

clássicos  comunistas  e  a  de  Rosa;  embora  situados  em  contextos  históricos 

diferenciados  –  inclusive,  em  fases  diferentes  do  capitalismo  -,  a  dinâmica 

contraditória que está na base da emergência da barbárie capitalista é a mesma: 

a lógica que rege o processo da acumulação, concentração e centralização do 

capital,  explicada por Marx no capitulo XXIII de “O Capital”. A barbarização da 

vida social que ameaça ao ascendente sistema-mundo capitalista de 1848 tem o 

mesmo fundamento sócio-histórico que aquela que emerge no quadro da primeira 

guerra mundial; ambas resultam do desenvolvimento das contradições estruturais 

do regime social do capital.

Todavia,  segundo  o  autor,  Rosa  emprega  uma  ênfase  distinta  quando 

insinua a idéia de que a barbárie capitalista pode se afirmar de modo estrutural e  

permanente  -  “se  a  guerra  continuar  até  as  ultimas  conseqüências”  (Cf. 

Luxemburgo,  apud,  ibid., p. 27). Estes conteúdos diferenciados da categoria de 

barbárie não se opõem, antes se complementam e enriquecem dialeticamente o 

debate.  Justamente  nesta  perspectiva,  tentamos pensar  hoje,  na produção da 

barbárie como expressão da crise estrutural do capitalismo. 

Assim,  o  que  predomina  na  compreensão  do  processo  de  produção 

contemporâneo  da  barbárie,  é  a  idéia  de  “crises”  capitalistas  resultantes  da 

dinâmica  particular  do  capital  e  sua  lógica  de  acumulação.  São  essas  as 

responsáveis pelos momentos de “regressão à barbárie” que, para se estabilizar, 

precisa da “destruição”.  De tempos em tempos, para recuperar suas taxas de 

lucro, o capitalismo tem recorrido a políticas que afundam amplos segmentos da 

população na barbárie; políticas essas, regressivas em termos civilizatórios, mas 

funcionais à reprodução do sócio-metabolismo do capital. Esta é a peculiaridade 

da  barbárie  capitalista:  o  fato  de  que  se  efetiva  como  uma  destruição  social 

“necessária” e saudável para enfrentar certos momentos de depressão do regime 

– e não para a formação de outro que ocupe seu lugar e o substitua.

Se a “regressão à barbárie” - o “desmoronamento civilizatório” - torna-se 

um  momento  permanente  e  estrutural  da  ordem  social  do  capital, 
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necessariamente funcional  para sua reprodução adequada,  estamos diante de 

uma época histórica inédita por sua irracionalidade, onde a destruição das forças 

produtivas faz parte do próprio modo de produção. Dirá o autor:
“O  conceito  de  crise  domina  a  idéia  de  barbárie  nessa  época 
histórica. O próprio Marx assinala ironicamente a diferença para com 
as  passagens  anteriores:  trata-se  de  excesso  de  civilização, 
entendida esta como o desenvolvimento das forças produtivas, que 
são  constantemente  revolucionadas,  como  parte  do  processo  de 
valorização e acumulação do capital. Para que tal processo não seja 
interrompido, é necessário que, de tempos em tempos, se destrua 
parte dessas forças produtivas, levando a sociedade a momentâneas 
regressões.  Essa face bárbara do capitalismo não é mais que um 
elemento  necessário  para  sua continuidade e,  diferentemente  dos 
períodos anteriores,  é a primeira vez que a destruição das forças 
produtivas faz parte do próprio modo de produção – o que demonstra 
por si só a irracionalidade dessa estrutura social. A valorização do 
capital,  como  forma  abstrata  de  sociabilidade,  torna-se  cada  vez 
mais, pela necessidade da sua realização, uma forma irracional de 
associação, logo, do ponto de vista do conjunto da humanidade, e 
não apenas do capital, bárbara”. (MENEGAT, 2005, p. 32).

Segundo nosso autor,  na  contemporaneidade,  opera-se  uma verdadeira 

metamorfose no conteúdo da barbárie capitalista. Refletindo sobre a “natureza” da 

crise atual, percebemos que esta é qualitativamente diferente das clássicas crises 

capitalistas. No contexto do capitalismo “historicamente ascendente”, essas crises 

emergiam  como  uma  conjuntura  temporária,  que  achava  saída  dentro  dos 

parâmetros do capital e renovava o “ciclo da produção”. Hoje, para funcionar com 

taxas de lucratividade aceitáveis,  o próprio  sistema utiliza permanentemente a 

crise; uma vez que esta se torna uma necessidade da reprodução sistêmica do 

capital,  assim,  seu caráter  se altera e assume qualidade peculiar  como “crise 

estrutural”.48

Nesse sentido,  se em meados do século  XIX a “epidemia”  da  crise  de 

superprodução  capitalista  implicava  um  retorno  momentâneo  à  barbárie  – 

decorrente  da  destruição  de  forças  produtivas  -,  a  crise  em  nossos  dias 

representa  uma ameaça  permanente  e  crônica  da  crise  na sociabilidade;  isto 

marcaria  a  entrada  da  ordem  capitalista  na  sua  “fase  senil”,  ancorada  num 

processo de decadência civilizatória (Cf. ibidem., p. 26 e ss.). 

Escreve Menegat:
48 Corresponde  a  este  processo  uma  metamorfose  dos  traços  que  compõem  a  “barbárie 
contemporânea”; como insinuamos, a mesma se produz como expressão da crise do sistema do 
capital  na  sua  “totalidade”,  e  não  apenas  numa  parte  desse.  Embora  as  expressões 
contemporâneas da “questão social” (a “barbárie moderna”) apareçam amplamente pulverizadas e 
aparentemente  desconexas  de  processos  societários  mais  gerais,  podemos  visualizar  suas 
inocultáveis raízes na lógica do capital.
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“Nesse sentido, houve mudanças na manifestação da ‘regressão à 
barbárie  que podem ser  observadas no desenvolvimento  histórico 
mais  recente  do  capital  permitido-nos  falar  numa  tendência 
permanente  à  barbárie  –  não  mais  momentânea  -,  com  traços 
conceituais  mais  nítidos  do que nos períodos precedentes.  Esses 
traços podem ser entendidos a partir do contexto no qual se dá hoje 
a valorização do capital, que tem dividido todos os países do mundo 
em nichos de incluídos e legiões de excluídos, trazendo as formas de 
uma regressão que vai das manifestações da cultura de nossa época 
até o debate  da política, em que o irracionalismo volta a irromper 
com uma desenvoltura não imaginada nas primeiras décadas do pós-
II Guerra Mundial.” (ibidem, p. 27)

Por isso, é limitado explicar o processo de barbarização da vida social hoje 

em curso  apenas como um momento,  circunscrito  no  tempo,  onde  o  sistema 

precisa  “destruir  forças  produtivas”.  As  atuais  expressões  da  barbárie  não 

decorrem  exclusivamente  de  conjunturas  turbulentas  das  crises  clássicas  do 

capitalismo, ocorrem em doses menores espalhadas em todos os âmbitos da vida 

social sob uma multiplicidade de formas humanamente destrutivas e de violência 

social.

Provavelmente,  a  mais  dramática  destas  expressões,  junto  à  suicida 

“destruição  ambiental”,  é  o  processo  de  “expulsão”  de  enormes  contingentes 

humanos  do  processo  “formal”  da  produção,  do  mundo  dos  “empregos”  – 

modalidade supostamente “normal” dos trabalhadores (enquanto proprietários de 

seu  próprio  corpo:  a  força  de  trabalho)  reproduzirem sua  da  vida  material  e 

espiritual. A chamada “população excedente” – assim caracterizada em relação às 

necessidades da valorização “eterna” do capital – torna-se um aspecto decisivo 

da substância contemporânea da barbárie, produzida pelo nível de acirramento 

das contradições capitalistas na fase de crise estrutural  do capitalismo.  Nesta 

linha,  desemprego  estrutural  e  barbárie  são  fenômenos  intrinsecamente 

relacionados, um referenciando os ajustes no mundo da produção capitalista, e o 

outro os rebatimentos dos mesmos nas formas de sociabilidade.

Nessa perspectiva, entendemos que afirmar que o sistema capitalista, na 

sua atual fase de desenvolvimento, produz um “desemprego estrutural” como uma 

condição para seu funcionamento “adequado” – pelo que não será reabsorvido 

jamais – é reconhecer as raízes da produção da barbárie contemporânea. 

No capitalismo em crise estrutural dos nossos dias, segundo o autor:
“[...] O ser humano não se reconhece em si mesmo além da esfera 
cada vez mais restrita da sua reprodução. Ocorre a cristalização de 
uma forma de existência social que, apesar das suas contradições, 
incorpora  essa  des-substancialização  como  parte  constitutiva, 
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reduzindo assim a capacidade de sua superação. A imobilização dos 
aspectos criativos da vida social, produzida a partir da própria lógica 
de valorização do capital, que, vale repetir, realiza-se com uma face 
crescentemente  bárbara,  impele  todos  a  uma  aceitação  passiva 
desse processo,  criando com isso um círculo vicioso do qual  não 
saímos,  apenas  entramos  em  níveis  mais  aprofundados  de 
destruição.” (ibidem, p.34)

Em síntese, a atual dinâmica capitalista, na sua procura desesperada por 

expandir seus lucros, tornou-se, decisivamente, um processo altamente destrutivo 

para a humanidade. O desemprego contemporâneo como sintoma agudo da crise 

estrutural, constitui-se como um traço barbarizante das formas de sociabilidade na 

contemporaneidade;  é  uma expressão da destrutividade “necessária”,  a  que o 

sistema  precisa  apelar  para  se  reproduzir;  é  resultante  da  lógica  de 

desenvolvimento do sócio-metabolismo do capital,  numa fase que evidencia a 

ativação de certos limites estruturais. Na gênese da sua emergência encontra-se 

a tentativa do capital por fugir da grande crise detonada em meados da década de 

1970; a “restruturação produtiva” experimentada pelo capitalismo como resposta a 

mesma, que se materializa como uma monumental ofensiva dos interesses do 

capital sobre o trabalho, baseou-se no aumento da “super-exploração” do trabalho 

humano, e o capital conseguiu oxigenar sua agonia.

No  entanto,  a  historia  não  é  pré-determinada;  não está  unilateralmente 

comandada pelas necessidades de uma classe social. A história do capitalismo 

reflete  a  relação contraditória  entre  os  diferentes  segmentos  que  compõem a 

sociedade;  estes,  ancorados  basicamente  em  interesses  antagônicos,  lutam, 

confrontam, contrapõem-se e negociam posições e condições nos quadros da 

totalidade social. Nesse sentido, das lutas sociais do capital e do trabalho que 

abalaram  o  mundo  nas  décadas  de  1960  e  inícios  de  70,  não  resultou  a 

instauração do projeto societário dos trabalhadores, o capital  logrou impor sua 

resposta histórica em detrimento daqueles. 

Assim,  como  uma  expressão  decorrente  deste  contexto,  a  moderna 

barbárie é produzida e reproduzida; em última instância ela revela a dependência 

que  o  capital  tem  do  trabalho.  Tal  natureza  dependente  implica  a  seguinte 

contradição, por um lado, fazer todo o possível para enfraquecer suas posições, 

para extrair  o máximo de “trabalho excedente”,  mas, por outro,  não conseguir 

existir sem ele. O capital procura reduzir o trabalho à mínima expressão, mas não 

pode existir sem ele. 
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2.2.2. “Fim do trabalho” e barbárie neoliberal

Retomando a perspectiva de Mészáros (2002), podemos argumentar que: 

ordem social do capital se estrutura de forma antagônica e tem como premissa 

incontornável  para  o  seu funcionamento  contínuo,  a  garantia  permanente  das 

condições adequadas de subordinação do trabalho ao capital. Por isso, qualquer 

tentativa de alterar essa relação estrutural é um limite sistêmico. Na medida que 

seu  desenvolvimento  histórico  avança,  reforçam-se  os  mecanismos  que 

coadjuvam para seu funcionamento, e mais estreitos se tornam as “margens dos 

ajustes” sistemicamente aceitáveis. 

A chegada  ao  fim  do  seu  movimento  de  “ascenso  histórico”  implica  a 

ativação  de  um  conjunto  de  “limites  absolutos”,  insuperáveis  sob  as  atuais 

coordenadas societárias, que se traduz no afloramento das potências destrutivas 

do  sistema,  como  expressão  trágica  das  crescentes  dificuldades  encontradas 

para sair ou evacuar satisfatoriamente suas crises. Esse processo se consolida 

na vida  social  e,  naturalizado,  se  instala  a  partir  dos  discursos “triunfais”  das 

classes  dominantes  de  que  “não  há  alternativa”  para  a  superação  do 

capitalismo.49 

Segundo o autor, quatro complexos seriamente contraditórios e articulados 

podem  se  distinguir  na  formação  do  quadro  societário  atual:  o  processo 

irreversível  de  transnacionalização  do  capital  e  uma  formação  sócio-estatal 

restrita  ao  âmbito  nacional;  a  chamada  “questão  ambiental”;  o  problema  da 

“igualdade substantiva” e sua impossibilidade sob o projeto societário burguês e o 

desemprego “crônico” (Cf. ibidem., p. 227). 

Uma mostra do caráter contraditório do real está no fato de que muitas das 

atuais contradições “explosivas” do sistema capitalista, foram ontem, constituintes 

progressivos da ordem, que permitiram seu avanço histórico e sua monumental 

expansão.  Tanto  os  Estados  nacionais,  quanto  a  questão  da  “igualdade 

substantiva”, da liberdade, do domínio crescente da natureza, do desenvolvimento 

das forças produtivas  da sociedade  e  da  generalização da força  de trabalho, 

49 Segundo esse autor, a ativação desses “limites absolutos” está intimamente relacionada com a 
lei do valor, própria do capitalismo; é uma resultante da mesma e corresponde plenamente com a 
sua maturação, ou seja, ao esgotamento da sua fase de “ascenso histórico”. Dialeticamente, dirá o 
autor, a “fase progressista” do capitalismo se esgota quando o capital atinge obstáculos que são 
insuperáveis sob seus parâmetros.
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lucrativamente sustentável, outrora pilares fundamentais da expansão do regime 

do capital, hoje, não tem mais condições de cumprirem esse papel. Sob as atuais 

condições  sócio-históricas,  esses  complexos  de  contradições  tornaram-se 

verdadeiros  impedimentos,  que  cada  vez  mais,  obstaculizam  a  reprodução 

saudável da ordem tardo-burguesa. É neste contexto que se situa a indagação 

pelas possibilidades atuais de “regulação” do sistema capitalista, de lograr que 

trabalhe como um “todo harmônico”, e assim, se explica a emergência da ameaça 

da  “incontrolabilidade  total”;  essa  última,  uma  nuvem  que  cobre  aspectos 

objetivos e subjetivos da vida social contemporânea.

Para  Mészáros,  a  mais  problemática  destas  contradições  sociais  do 

sistema  do  capital,  conforma-se  com  a  impossibilidade  de  por  e  manter 

“regulamentos” importantes às suas unidades econômicas e com a necessidade 

de introduzir restrições importantes. Nesta areia, a intervenção sócio-institucional 

do moderno Estado capitalista é mobilizada constantemente, e tencionada pelos 

conflitos de interesses de classe, reajustando, de acordo com as necessidades da 

reprodução sistêmica do capital, os resultados políticos das lutas entre as classes 

sociais.  Nesse sentido,  o sucesso de qualquer “medida corretiva” para a crise 

estará ligado à capacidade e forças que as classes subalternas consigam reunir; 

enfim, à qualidade e contundência das respostas teóricas e políticas formuladas 

para os desafios abertos pela crise (Cf. Ibidem, p. 217 e ss.).

Por sua parte, o chamado “desemprego estrutural” constitui-se como uma 

das  contradições  mais  explosivas  da  contemporaneidade.  Inicialmente,  os 

discursos oficiais subestimaram a profundidade do problema e prometiam uma 

melhora na qualidade de vida do conjunto da sociedade a partir da liberalização 

dos mercados. Isso significava, de fato, um implacável reforço da subordinação 

do trabalho ao capital. A necessidade de intervir nos vários níveis do processo da 

acumulação  redundaram,  entre  outros  efeitos  não  desejados,  no  desemprego 

crônico,  que  nos  interpela  diariamente.  Assim,  “o  tratamento,  relativamente 

eficiente num primeiro momento, não fez outra coisa que agravar a enfermidade 

no  longo  prazo”.  Pode  ser  imaginado  como  uma  trajetória  que,  a  partir  do 

disciplinamento  em função da eficiência produtiva, levou a precarização mundial 

da mercadoria força de trabalho, criando “desemprego estrutural”, onde pessoas 

já  não  necessárias  para  o  tipo  de  reprodução  social  dominante,  literalmente 

sobram.  Segundo  este  autor,  a  “globalização”  tende  a  agravar  esta  questão, 
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especialmente  nos  centros  capitalistas,  uma  vez  que  acelera  a  tendência  à 

nivelação da “taxa diferencial” de exploração nas diferentes regiões do mundo.

A  repressão  da  força  viva  de  trabalho  em  função  do  aumento  da 

produtividade,  da  eficiência  e  competitividade  no  mercado  mundial,  embora 

permitindo uma parcial recuperação dos lucros, não tem representado uma saída 

satisfatória  e  duradoura  à  crise  dos  lucros  capitalistas.  Tais  medidas,  porque 

depreciam o  “poder  geral  de  compra”  e  de  consumo,  não  logram  resolver  o 

problema da “recessão global”, que freqüentemente golpeiam o sistema. Assim, 

para superar  as dificuldades da acumulação,  da expansão lucrativa do capital 

globalmente competitivo, é necessário permanentemente diminuir ao mínimo os 

custos  do  tempo  de  “trabalho  necessário”,  criando  assim,  segmentos  sociais 

supérfluos, não úteis; força de trabalho sobrante. Um sócio-metabolismo que, ao 

se reproduzir, atenta contra suas próprias bases de existência (Cf. ibidem, p. 225 

e ss.).

Neste quadro sócio-histórico temos que situar a pergunta pelo significado 

real e profundo do desemprego contemporâneo. Diferentemente do fundamento 

da vertente hegemônica, que apresenta a questão a partir de uma perspectiva 

natural, tratando-a como algo não desejado e inexorável, que acompanha todo 

processo de evolução social -, o desemprego atual é uma resultante trágica dos 

intentos por recuperar e maximizar as taxas de lucros; precisa ser compreendido 

como uma expressão explosiva de contradições estruturais que tem sido ativada 

no funcionamento sistêmico; uma conseqüência do próprio progresso e da plena 

realização dos princípios que norteiam a lógica do capital. 

É pelo nível de acirramento de certas contradições estruturais do sistema 

que, para Mészáros, o capitalismo já não pode ser compatível com planejamentos 

e  controles  abrangentes.  O  cenário  se  completa  com a  entrada  em cena  de 

intensos conflitos e lutas sociais que respondem à tendência de super-exploração 

da força de trabalho. A naturalização do processo social;  a despolitização dos 

conflitos; a “espetaculização” da vida, colocam a necessidade do papel de contra-

insurgência permanente nos diversos âmbitos da sociabilidade.50 A necessidade 

50 O “discurso apologético” coloca que o desemprego atual será reabsorvido por novas indústrias 
em expansão, especialmente no setor  terciário,  de serviços.  A exaltação da “capacitação”,  do 
empreendedorismo  dos “micro  empreendimentos  produtivos”  reforçam uma explicação  parcial, 
superficial  e  mistificadora  do  desemprego,  e  evitam  explicar  como  tais  fenômenos  poderiam 
“funcionar”  em  meio  de  uma  recessão  global.  Esta,  por  sua  vez,  pressiona  para  baixar 
continuamente, até o mínimo vital,  os custos da força de trabalho a partir da “flexibilização da 
produção”.
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recorrente  de  ameaçar  com  as  crises,  com  fatores  “externos”  que 

desestabilizariam a ordem, torna-se um dispositivo ideológico para difundir terror 

e fragmentar as possibilidades de subversão de uma ordem inconstante e em 

decadência.

Um outro importante argumento que procura “naturalizar” o desemprego 

contemporâneo  e  não  reconhece  sua  particularidade,  encontra-se  relacionado 

com o desenvolvimento tecnológico; o chamado “desemprego tecnológico”.  Os 

contínuos saltos da ciência e da tecnologia, por si próprios, seriam responsáveis 

pela “superpopulação” estrutural - como se não funcionassem e respondessem à 

lógica particularista e excludente da valorização do capital.  Os capitalistas são 

absolvidos  de  qualquer  responsabilidade  pela  autêntica  barbarização 

contemporânea da vida social.  Hoje, podemos observar claramente como, das 

respostas sistêmicas ao fenômeno do desemprego, paradoxalmente baseadas na 

precarização (“flexibilização”) da força  humana de trabalho,  não resultou outra 

coisa que mais desemprego.51

É preciso superar essa mistificadora e  despolitizadora “naturalização” do 

real,  para  descobrir  as  gigantescas  dimensões  da  irracionalidade  na 

“modernidade capitalista” contemporânea. A idéia de “população em excesso”, de 

indivíduos que sobram, é concomitante com as enormes potencialidades sociais 

disponíveis,  com  as  quantidades  de  bens  e  recursos  socialmente  criados, 

irracionalmente distribuídos e organizados.  Mais complicado e rico que pensar 

num “excesso de população” é compreender o significado e a particularidade do 

“trabalho  supérfluo”,  como  uma  das  bases  de  sustentação  fundamentais  do 

processo de produção da barbárie neoliberal do capitalismo (Cf. ibidem, p. 322). 

Na medida que a certeza de uma crise permanente e terminal se afirma, as 

“personificações do capital”, reconhecendo o alcance de limites estruturais, não 

têm mais saída para tentar administrar, da melhor maneira possível, uma ordem 

social altamente inflamável a qualquer alteração; precisa instalar a idéia de que 

“não há alternativa”. O deturpado discurso e prática neoliberal tem enfrentado o 

51 Duas questões fundamentais detonam o “mito da globalização”; por um lado, as gigantescas 
massas de lucros criadas nas periferias do sistema por meio da obscena exploração do trabalho 
barato  -  para o  que  será re-adequada sua  configuração  sócio-institucional,  flexibilizando seus 
mercados a partir  do desmonte de mecanismos “protecionistas”  (protecionismo que o “centro” 
nunca  deixou  de  exercer)  –,  que  se  torna  um  elemento  saudável  para  as  transnacionais 
dominantes que moram o coração do sistema. Por outro lado, o discurso da livre circulação de 
bens  e  mercadorias  pelo  “mercado  global”  curiosamente  não  inclui  a  mercadoria  “força  de 
trabalho”, confinada à ilegalidade das atividades mais degradantes.
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desemprego com “flexibilização da força de trabalho”, como política de criação de 

“estímulos” para investimentos que façam crescer a economia e reabsorvam o 

desemprego.  Tenta-se,  dessa  forma,  solapar  a  crise  estrutural  do  capitalismo 

contemporâneo,  que  impede  qualquer  estabilidade  progressiva  e  tranqüila  do 

sistema, inclusive porque sinaliza para o esgotamento civilizatório do regime. 

A desarticulação das organizações trabalhistas é um exemplo da redução 

sensível das margens de manobra das contradições estruturais do sistema. Desta 

perspectiva, o retrocesso político social  da classe trabalhadora – que, por sua 

vez, tem enorme importância na manutenção do desemprego estrutural  – está 

intimamente  relacionado  com  o  problema  das  “margens  de  manobra”  e  a 

instabilidade “tolerável” do sistema do capital.52

É bom lembrar  que,  enquanto a dinâmica da expansão da acumulação 

manteve  níveis  interessantes  de  lucratividade  para  o  capital,  o  desemprego 

representou uma ameaça apenas latente. Durante os vários ciclos de “ascenso 

histórico” do capitalismo, o exército industrial  de reserva não só não significou 

grande ameaça para o sistema, mas por momentos foi elemento saudável da sua 

reprodução.  Enquanto  as  contradições  e  antagonismos  sistêmicos  foram 

controlados e administrados pela via de “transferências expansionistas” da crise, 

as  dimensões  do  desemprego  podiam  ser  contornadas,  considerando-o  um 

fenômeno  conjuntural,  um  sintoma  temporário.  Ora,  a  situação  torna-se  mais 

complicada  quando  essa  “acumulação  tranqüila”  esgota  suas  condições 

históricas,   produzindo  uma  fase  de  crises  estruturais  potencialmente 

devastadoras.  Para  o  autor,  quando  as  condições  internas  já  não  podem ser 

“evacuadas”  através de grandes guerras – posto que suporia  o rápido fim do 

mundo – o desemprego torna-se estrutural e, como tal, um limite absoluto que 

ameaça o funcionamento do sistema no seu conjunto.

Em síntese, a dinâmica antagonista das relações sociais capitalistas, em 

função de maximizar seus lucros, tende a reduzir a um mínimo mundial o “tempo 

de  trabalho  necessário”,  criando  um  processo  humanamente  regressivo, 
52 De acordo com o autor, as estratégias da classe trabalhadora para obterem “ganhos defensivos” 
foram historicamente datadas, revelando-se insustentáveis em longo prazo. A fase de expansão 
global do capitalismo, de “acumulação tranqüila”,  que fez alguns acreditar  na possibilidade de 
construir  o  socialismo  através  de  reformas  progressivas  no  interior  das  próprias  estruturas 
capitalistas - um capitalismo organizado que garantiria níveis mais humanos de vida – se fecha 
com  a  crise  estrutural  de  meados  dos  70.  Pareceria,  dirá  Mészáros,  que  os  trabalhadores 
deixaram  de  ter  espaço  para  conquistas  substantivas  dentro  do  sistema,  e  boa  parte  das 
“conquistas” do período anterior foram derrubadas e feridas de morte pelo Estado Social de Bem-
estar (Cf. ibidem, p. 330.). 
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devastador,  onde  mais  de  um  terço  da  população  de  trabalhadores  -  os 

desapropriados de meios de produção” – tornam-se “força de trabalho supérflua”. 

A realização histórica desta tendência intrínseca à concentração e centralização 

do  capital,  que  multiplica  a  “população  excedente”,  comporta  uma  “carga 

explosiva” para a reprodução do sistema - tanto pela criação de condições para a 

organização política dessas massas de “excluídos”, quanto pela ameaça de uma 

queda  no  “poder  de  compra”  resultante  do  colapso  das  políticas  de  pleno 

emprego (Cf. ibidem., p. 342). 

O “desemprego crônico” de nossos dias, para Mészáros, atua como um 

“câncer”,  que desestabiliza a sociedade e cria  situações indesejáveis,  como a 

emergência  de  diversas  formas  patológicas  de  violência  social;  o  aumento 

profundo da “criminalidade”  -  especialmente dos jovens;  e  a multiplicação das 

“ações diretas” - “extraparlamentares”, formando uma sociabilidade cada vez mais 

marcada por esses traços, por um “adaptacionismo conservador”,  muitas vezes 

travestida  de  radicalismo,  mas  também  por  fortes  agitações  sociais  que  se 

revelam  contra  a  suposta  “impossibilidade  de  mudar  estruturalmente  a 

sociedade”, e não aceitam sentir a sensação de estar livre das circunstâncias. 
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Capítulo III

AMÉRICA LATINA E SUA PARTICULARIDADE
Contribuições para uma crítica não eurocêntrica de Nuestra América

Partimos  da  premissa  de  que  é  imprescindível  retomar  a  análise  da  

América  Latina  em  quanto  particularidade  histórico-social, identificando  as 

determinações  fundamentais  que  definem  seus  peculiares  sistemas  de  

mediações na  atual  dinâmica  do  “capitalismo  histórico”,  e  compreender  seu  

significado sócio-político na formulação de  alternativas societárias para além do  

capital. 

Compreender as implicações sócio-históricas da “condição periférica” de 

Nuestra América supõe conhecer seu papel na formação do “moderno sistema-

mundo” capitalista,  assim como em sua fase atual.  Poderíamos dizer que é a 

partir  da  necessidade  de  explicar  “o  que  somos”  –  nosso  “ser  precisamente 

assim” Latino-americano - a análise da particularidade torna-se estratégica para 

as  forças da crítica  operantes  no território  de  Nuestra  América. Ou seja,  nos 

permite conhecer o conjunto de determinações e possibilidades efetivas, histórico-

concretas,  onde se  situam e se desenvolvem nossas experiências vitais.  Não 

obstante, estreitamente ligada à interrogação sobre o que somos, apontaremos 

como questão: o que deveríamos fazer para deixarmos de ser o que somos, e em 

que sentido?

Para não cair em “falsas” explicações sobre o fenômeno  latino-americano, 

a análise da particularidade latino-americana – entendida como síntese dialética 

de universalidade e particularidade – deve ser, ao mesmo tempo, crítica, histórica 

e aberta. Observando a história recente do pensamento sobre a América Latina, 

destacam-se claramente duas perspectivas dominantes na abordagem, que sem 

deixar  de  ser  diferentes  compartilham  a  qualidade  de  serem  unilaterais.  Tal 

caráter deriva tanto das limitações impostas por uma generalização excessiva, 

que tende a homologar todas as realidades singulares de  Nuestra América em 

uma homogeneidade forçada que pouco reflete a realidade do processo, como o 

foco nas diferenças e especificidades.
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Por  um  lado,  se  trabalha  com  a  idéia  de  que,  seja  por  sua  condição 

periférica  ou  pela  “unidade”  imposta  a  sangue  e  fogo  pelos  processos  de 

conquista e colonização, a América Latina é uma “totalidade homogênea”. Esse 

pensamento, tão presente em nossa história, muitas vezes sem se propor a tal, 

tem simplificado a complexidade que encerra a “unidade” latino-americana que 

aqui pensamos e subestimado o caráter eminentemente  problemático que sua 

construção comporta, mistificando as reais possibilidades latino-americanas.

Por  outro  lado,  podemos  ver  a  exaltação  exagerada  das  distintas 

“especificidades” realmente existentes no “continente”; isto é, uma convicção da 

supremacia dos particularismos; uma frágil e determinista crença na primazia dos 

fragmentos.  A  hegemonia  desta  perspectiva  pós-moderna,  representa  uma 

verdadeira  “tirania”  do singular  no  pensamento  que  terá  substantivas 

repercussões nos processos de formulação dos projetos societários em nossa 

América até hoje.

Essa abordagem, também muito freqüente na teoria social latino-americana 

contemporânea, igualmente limitada com a anterior, ainda que de forma oposta, 

impede a captura das mediações efetivas do real, das determinações históricas e 

suas  recíprocas  relações.  Por  isso,  se  queremos  efetivamente  recompor  a 

particularidade “latino-americana” com o pensamento, entendido como fenômeno 

vivo,  contraditório  e  em  transformação,  ambas  perspectivas  precisam  ser 

“superadas” – no sentido Emiliano de avançar-conservando. 

Assim,  uma  compreensão  histórico-dialética  da  particularidade  latino-

americana e do conteúdo peculiar de sua “unidade”, não é mais (nem menos) que 

uma  representação ideal do real. Ou seja, não é o objeto em sua totalidade; a 

gênese,  a  criação  do  próprio  real,  com  em  Hegel,  por  exemplo,  mas  sua 

elaboração  teórica,  pensada;  é  a  reconstrução  ideal  do  real  através  do 

pensamento. Nesse sentido, a produção do conhecimento sobre a realidade; a 

compreensão do movimento efetivo da mesma, traduz-se em condição necessária 

para  transformar  a  objetividade,  ainda  que  não  seja  suficiente.  É  necessária, 

posto que, sem o domínio reflexivo das legalidades que conformam o real não se 

pode estabelecer finalidades efetivas, ou seja, posições teleológicas “adequadas” 

ao real; porém, não é suficiente, porque dita projeção precisa “realizar-se”. Tal 

passagem não se efetua de forma automática, nem mecanicamente, porém, deve 
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ser entendida como um processo conflituoso, onde a idéia inicial ao objetivar-se, 

altera-se substancialmente; ao tornar-se mais concreta, se enriquece.

3.1.  Os  “segredos”  da  formação  do  moderno  sistema-mundo  capitalista: 
uma crítica da modernidade “euro-cêntrica” 

Talvez,  as  investigações  históricas  do  francês  Fernand  Braudel, 

especialmente  seus  estudos  de  1949  sobre  O  mediterrâneo  e  o  mundo  

Mediterrâneo na Época  de  Felipe II, considerado um projeto muito importante, 

pelo  resgate  das  “particularidades”  históricas  presentes  na  cena  mundial  na 

gênese da ordem social  capitalista.  Nesse marco, preocupado em resgatar os 

processos particulares, este autor adota o conceito de sistema mundo, a partir de 

uma  clara  reivindicação  do  ponto  de  vista  da  totalidade.  Confrontando  as 

perspectivas lineares e evolucionistas da história, esse autor buscará explicar a 

formação do moderno sistema-mundo capitalista a partir das peculiares relações 

entre suas múltiplas processualidades particulares. (Cf. Gruner, 2005)

Sua  obra  fundamental,  Le  Temp  du  Munde,  de  1979,  contém  os 

pressupostos teóricos do que denomina  economias mundo, e a distinção entre 

essas e a economia mundial. Enquanto a última expressão é utilizada para referir-

se  à  totalidade do  mundo,  geograficamente  considerado  –  leia-se  mercado 

mundial capitalista - , a primeira assinala qualquer região particular do planeta, 

organicamente unida por determinados vínculos de intercâmbio, economicamente 

autônoma e capaz de se auto-abastecer. (Ibidem)

De acordo com seus estudos, o mundo pré-capitalista revela a existência 

de  diferentes  economias  mundo,  que  convivem  “paralelamente”,  sem ou  com 

escassas  relações  entre  si.  Nesse  sentido,  pode-se  dizer  que  existiam 

economias-mundo,  mas não uma  economia mundial,  um “sistema mundial”.  O 

mundo  pré-moderno  não  apresenta  um  sistema-mundo com  vocação  para  a 

mundialização, à  universalização.  Isso ocorrerá com (e “graças” a) América, a 

partir  de  seu  descobrimento,  conquista  e  colonização.  De  modo  que,  esse 

continente tem um protagonismo central na formação do âmbito histórico onde 

germina  o  sistema  capitalista.  Por  isso,  a  partir  da  América,  “graças”  à  sua 

“contribuição”  ao  desenvolvimento  da  modernidade  capitalista  e  de  suas 

conseqüências em todos os âmbitos da vida,  a  história  se  unifica,  torna-se  a 
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história (Cf. Quijano, 2000). Essa distinção é importante, porque permite captar a 

diferença  qualitativa existente  entre  o  sistema-mundo  capitalista e  suas 

precedentes  economias-mundo ou  sistemas-mundo,  isto  é,  a  peculiaridade do 

capitalismo.53

Como regime de produção-reprodução material da vida social e por sua 

lógica inerente, o capitalismo constitui-se como a primeira ordem social, que teve 

e  tem  o  êxito  real  de  mundializar-se  efetivamente.  Ou  seja,  é  a  primeira 

economia-mundo com capacidade para absorver, em sua ascensão histórica, o 

conjunto  dos  “sistemas  mundo”  que  se  apresentavam  como  seus 

contemporâneos, e combiná-los de forma desigual numa estrutura de poder e de 

produção. A economia-mundo capitalista em princípio, originariamente situada ao 

norte da Itália: o “mundo mediterrâneo” (objeto de análise da primeira obra citada 

de Braudel),  se transformará na primeira  economia mundial.  O  sistema-mundo 

que conseguiu se transformar plenamente em sistema mundial.

Inspirado  por  esses  estudos  históricos  e  preocupado  com  certa  lógica 

“positivista” e “linear” infiltrada no chamado “pensamento crítico”, encontra-se o 

trabalho de Immanuel Wallerstein. Este pensador resgata a “teoria do sistema-

mundo” de Braudel como “chave heurística” capaz de explicar o surgimento do 

“capitalismo  histórico”,  para  além  das  perspectivas  reducionistas  e/ou 

evolucionistas,  muito  presentes  no  pensamento  social  de  nosso  continente  – 

inclusive no chamado “progressismo” e na “esquerda”. Em síntese, pode-se dizer 

que  o  centro  das  preocupações  de  Wallerstein  (ainda  que,  não  seja  uma 

exclusividade sua) está situado numa teoria capaz de explicar a gênese histórica 

do capitalismo para além das perspectivas eurocêntricas dominantes na teoria 

social.

Para  o  autor,  tal  perspectiva  de  análise  é  visivelmente  parcial  e 

mistificadora, posto que, esconde as determinações efetivas do social concreto, 

uma vez que, sua concepção de totalidade resulta da “prolongação” histórica do 

desenvolvimento  particular  de  alguma  de  suas  partes  ao  conjunto.  Ou  seja, 

critica-se a presença de uma lógica e um movimento de generalização linear, de 

53 A partir  da transição ao modo de produção capitalista, e à medida que, se acomoda como 
dominante, quase todos os lugares do planeta começaram a formar parte de um complexo de 
relações integradas como totalidade. Desse modo, “graças a América”, o conjunto das diferentes 
economias-mundo pré-existentes são articuladas de um modo particular,  passando a atuarem 
como unidades produtoras-reprodutoras de uma nova e pujante unidade complexa. Até então, dirá 
Quijano,  a  história  não  poderia  ser  pensada  como  uma  totalidade complexa,  aberta,  auto-
determinada, constituída a partir de uma combinação peculiar entre suas partes constitutivas.
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imposição forçada de uma particularidade como universal – o que tende a eliminar 

as contradições operantes na processualidade histórica, projetando uma imagem 

distorcida, formal e superficial do real.

De  acordo  com  a  análise  de  Wallerstein,  esse  evolucionismo  linear 

característico  da perspectiva  eurocêntrica,  revela-se  claramente  na concepção 

(por certo, falsa) que considera o desenvolvimento do centro do sistema como o 

estado civilizatório  mais  avançado,  ao  qual,  os  países ou  regiões “atrasadas” 

devem chegar se querem subir  ao “trem da história”.  Esse problema vai  mais 

além do heurístico; o chamado eurocentrismo tem implicações políticas.

A  crítica  ao  pensamento  eurocêntrico  baseia-se  no  fato  de  que  a 

perspectiva  evolucionista  perpetua  uma visão  unilateral  do  processo  histórico, 

unidimensional e linear, que opera interditando as possibilidades crítico-reflexivas 

da  totalidade,  obstruindo  as  possibilidades  de  capturar  a  efetividade  do 

desenvolvimento desigual e combinado subjacente, próprio ao sistema-mundo do 

capital.

Através  dessa  operação  teórico-ideológica,  a  história  do  centro é 

“estendida” ao resto – particularmente às periferias - , que devem vivenciar suas 

histórias como uma  réplica, problematicamente demorada, da história do centro 

(no melhor dos casos; no pior, serão consideradas regiões “bárbaras”).

A crítica  ao  caráter  eurocêntrico da  teoria  social  hegemônica,  tem 

fundamentos  ontológicos  profundos  para  Nuestra  América,  que  apontam para 

além de uma estreita reivindicação “provinciana” ou “particularista”, tão em voga 

nesses tempos.   Nesse sentido,  longe de qualquer  rechaço ao “europeu”  em 

geral,  como  muitas  vezes  se  pensa,  busca-se  romper  com  aquela  peculiar 

concepção da história, que como foi dito, não é uma mera análise equivocada e 

sem conseqüências  práticas.  Como acabamos de assinalar,  sua função  ideo-

política se  estrutura  em  função  de  legitimar  o  dado –  seja  justificando  os 

“excessos inevitáveis” (os “custos necessários do progresso”), seja para construir 

hegemonia em torno de uma determinada cosmovisão de mundo.

O relato histórico eurocêntrico parte do pressuposto de que o fundamento 

para a hegemonia européia  na gênese da modernidade capitalista,  deve-se a 

certos  atributos  “exclusivos”  dessa  região,  indiscutivelmente  “bons  e 

“civilizatórios”  para a humanidade,  “superiores aos de qualquer  outro  povo ou 

cultura existente. A Europa é efetivamente o centro do mundo segundo o relato 
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eurocêntrico.  A convicção nessa “superioridade”,  de  ser  o  mais  avançado,  irá 

consolidar  um tipo “abstrato”  de  universalismo,  que se tornará pilar  ideológico 

fundamental  para  a  manutenção do sistema como um todo.  As invenções da 

moderna Europa, são válidas, necessárias e devem ser desejadas por qualquer 

comunidade ou cultura que se pretenda civilizada. Assim, a “civilização ocidental” 

torna-se  a civilização,  e o desenvolvimento é concebido como o processo por 

meio  do  qual  todas  as  culturas  devem  “alcançar”  a  modernidade  européia 

ocidental, leia-se capitalista.

Nesse sentido, Quijano (2000) entende que o  eurocentrismo produz uma 

“colonialidade do saber e do poder”, posto que, é um complemento necessário da 

dominação  econômico-material  do  sistema  capitalista.  O  capitalismo  o  requer 

para legitimar-se ideologicamente, para justificar sua posição de pólo dominante 

frente a todo o exótico, o primitivo, o bárbaro. Para este autor, é no processo de 

consolidação  do  centro  capitalista como  poder  dominante,  para  legitimar  a 

opressão necessária do “outro”,  que se desenha à perspectiva eurocêntrica. A 

mesma,  torna-se  rapidamente  um  elemento  ideológico  importante  da 

modernidade capitalista, porque apresenta uma leitura da história na medida das 

exigências  do  poder  hegemônico  –  o  qual,  necessitava  complementar  sua 

expansão como modo de produção dominante, com uma legitimação ideológico-

cultural.54

Assim,  em  nome  do  “progresso”  e  da civilização  ocidental,  e  baixo  a 

“oportuna”  benção da “Santa Igreja  Católica”,  os mais terríveis  genocídios,   e 

etnocídios que a história da América registrou, “deviam” ser realizados. Dessa 

forma, assim como  a  civilização (a modernidade capitalista) “devia” ser imposta 

aos “bárbaros”,  o progresso (capitalista moderno) deve ser imposto ao mundo 

“atrasado”. (Cf. Gruner, 2005, p. 7, 8 e ss.)

Em síntese, a perspectiva  eurocêntrica  considera que o  centro é o ponto 

culminante da história; sua conclusão necessária. Imagina-se como a expressão 

mais “alta”,  mais acabada de um processo civilizatório  que se iniciou  com os 

gregos  e  com  eles  se  completava.  O  lugar  da  totalidade dinâmica,  rica  em 

contradições, é ocupado por uma parcialidade (o centro) que se projetava com a 

54 Como conseqüência da dita legitimação necessária do sistema-mundo capitalista,  impõe-se , 
pela via de uma filosofia eurocêntrica da história, uma noção unilateral do “progresso”, a partir do 
qual, tem-se buscado justificar a “barbárie” no processo de colonização das periferias – “barbárie 
necessária”  -   (os  “custos  inevitáveis  de  todo  o  avanço  civilizatório”),  indispensável  para  o 
estabelecimento das condições próprias do regime capitalista de produção.
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civilização  universal  daquela  história  “necessária”.  Dita  projeção  pseudo-

universalista imposta como o real “verdadeiro”, recheia os cimentos (falsos) do 

edifico capitalista moderno.

Contrariamente a isso, a perspectiva que orienta nossa reflexão pretende 

edificar-se desde um ponto  de vista  efetivamente totalizador;  uma perspectiva 

mundo-cêntrica, poderia dizer. Não se trata de desprezar o papel particular jogado 

pela Europa na formação do sistema mundo capitalista.  Portanto, a questão é 

situá-lo  historicamente,  desde  um  ponto  de  vista  que  recupere  o  movimento 

efetivo da totalidade dinâmica – o sistema-mundo do capital - , para a partir daí, 

explicar as relações efetivas estabelecidas com suas particularidades, e o papel 

de cada uma dessas na sua formação histórica.

Nesse sentido, dirá Gruner:
“La  estructura de la  génesis del  capitalismo es  sincrónica: articula 
tiempos  históricos  diferentes  en  una  simultaneidad que  hemos 
denominado ‘desigual y combinada’; por otro lado, la  génesis de la  
estructura del nuevo  sistema-mundo capitalista es  dialéctica: no es 
que hay ‘formaciones’ preexistentes que, por x razones, se ponen en 
relación, sino que es la  relación la que explica el propio  origen de 
esas formaciones, por ejemplo, como ‘centros’ y ‘periferias’” (ibidem, 
p. 9). 

O ponto  de  vista  da  totalidade,  em sua  dinâmica  contraditória,  permite 

compreender os papéis designados /  assumidos /  construídos pelas diferentes 

particularidades. Interessa-nos pensar a América Latina a partir da análise dessa 

“totalidade”, a qual, contém uma infinidade maior de determinações que “a história 

dos vencedores”. De modo que, para um pensamento  desde a periferia latino-

americana,  a  superação do  eurocentrismo inicia-se  pelo exame crítico de sua 

própria alienação, com a “auto-reflexão crítica” sobre sua identidade, que implica 

compreender o papel dessas regiões no “desenvolvimento” histórico total. A luta 

ideológica para a superação de nossa própria “colonialidade” do saber e do poder, 

de que fala Quijano, imposta como regra no  pensamento latino-americano dos 

últimos  500  anos,  é  pré-condição  indispensável  para  pensar  (com  “cabeça 

própria”) uma efetiva emancipação.

Por isso, dar a palavra a Nuestra América significa recompor o pensamento 

da totalidade contraditória constituída pelo sistema-mundo capitalista, como ponto 

de  partida  de  nossa  própria  auto-compreensão.  Travar  essa  luta,  sem 

concessões, torna-se estratégico para as forças críticas (tanto do centro, como 
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das periferias), posto que, é mais necessário do que nunca deixar de ser o que 

somos, para ser cada vez mais o que queremos ser.

Desde  esse  ponto  de  vista,  entendemos  que  a  chegada  dos 

conquistadores às costas de nosso continente há mais de cinco séculos, dá início 

a  um  impressionante  processo  social,  o  primeiro  a  apresentar  um  caráter 

verdadeiramente “universalizante” – ainda que não o realizasse plenamente. O 

“descobrimento” da América (o outro) permitiu, além do bastante cínico chamado 

“encontro de culturas”,  a gênese do que se converteria no processo civilizatório  

mais  agregador  da  história.  Pela  primeira  vez  apresentam-se  as  condições 

objetivamente necessárias para a realização universal do ser social.

Em  outros  termos,  com  o  chamado  “descobrimento  da  América”,  sua 

conquista e colonização,  tem início o desenho de uma ordem social, que desde 

seus primórdios demonstra enormes impulsos de expansão. Alimentando-se de 

suas  energias  produtivas,  progressivamente,  vai  adquirindo  força  e  vigor 

suficientes  para  constituir-se  em  sistema-mundial.  O  impulso  adquirido  pelas 

novas  relações  (destaque  para  as  econômicas);  a  emergência  e  o 

desenvolvimento de novas idéias e modernos valores; a multiplicação geométrica 

da área comercial dos “negócios” – o chamado Comércio Atlântico Triangular - , 

são todos momentos que, indubitavelmente, estão presentes como determinações 

fundamentais na gênese do sócio-metabolismo do capital.

Será  como  resultante  do  peculiar relacionamento  estabelecido  com  a 

América  e  África,  que  algumas regiões,  logo  países,  do  que  mais  tarde será 

conhecido como Europa (Ocidental),  se  constituirão  nos  centros dinâmicos do 

novo sistema-mundo. Nesse sentido, pode-se afirmar que América desempenha 

um  papel  fundante  para  a  “nova  época”  societária  que  se  abre  para  a 

humanidade. Um novo universo de idéias, de valores, de relações e de práticas, 

que implicará a mutação geral do conjunto das referências societárias. Nasce a 

modernidade, e junto com ela, emerge o modo de produção capitalista.

Segundo a análise de Casullo (1993), o que poderia chamar-se “condição 

moderna”, inicia seu itinerário com o chamado Renascimento, nos séculos XV e 

XVI, e é formulada como uma “ideologia” que exalta a liberdade, a individualidade 

criadora. Valentes incursões ao território do saber, até então proibidos pelo poder 

teocrático,  são  realizadas,  gerando  radicais  transformações,  que  seriam 

prenúncios da nova e revolucionária cultura burguesa. A emergência do indivíduo; 
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de um sujeito a caminho da autonomia de sua consciência frente a Deus; do “livre 

arbítrio”; do poder de decidir e transformar a vontade; da experiência científica 

frente aos dogmas eclesiais; do conhecimento humanístico da natureza, regido 

por  ânsias  de  aplicação,  utilidade  encontro  de  verdades  terrenas,  etc.,  todos 

esses traço constitutivos da nascente modernidade implicaram na transformação 

radical do ambiente cultural das regiões envolvidas (Cf. Casullo, 1993).55

Entretanto,  o  século  XVII  começará  a  mostrar,  no  próprio  centro  da 

modernidade,  a  emergência  de  problemáticas  que  vão  antecipar  as  crises 

próprias  da  nova  época,  as  quais,  como  vimos,  são  resultantes  do  próprio 

desenvolvimento  das  contradições  inerentes  ao  sistema-mundo  capitalista  e  

moderno. Será esse, um século de intensas revoluções na Inglaterra, as quais, 

terminam  sendo  mais  tarde  o  cenário  motivador  do  chamado  “Século  das 

Luzes”.56

Por  outro  lado,  paralelamente,  vai  se  constituindo  a  perspectiva 

eurocêntrica da modernidade,  a qual,  segundo E. Dussel  (2000),  baseia-se na 

“confusão” (geralmente intencionada) de universidade abstrata com mundialidade 

concreta realizada  pelos  ditames  do  capital,  produtora  e  responsável  pelo 

capitalismo pleno que vivemos57.  Nesse sentido, quando falamos da existência 

efetiva  de  uma  modernidade  capitalista,  busca-se  evidenciar  justamente,  as 

contradições refratadas pela legalidade peculiar do capital – a qual, por essência, 

55 De acordo com Casullo,  a  modernidade  nos traz um itinerário sustentado nos princípios de 
autonomia  moral  do  homem,  que  questiona  toda  autoridade  externa  cerceadora  de  suas 
potencialidades. A partir desse novo estado de consciência sobra a história nascem as visões de 
progresso espiritual da humanidade e se dá a recuperação do homem para uma história que, 
desde  agora,  se  define  na  terra  –  graças  ao  descobrimento  e  confiança  na  qualidade 
emancipatória da razão. São promovidas as idéias sobre o progresso, sobre a possibilidade de 
emancipação,  sobre  o  sujeito  que  gera  significados;  o  histórico  deixa  de  ser  uma  parêntese 
irracional, lido desde uma “obscura racionalidade divina”.
56 Para este mesmo autor, a Revolução Inglesa havia trazido a experiência da democratização da 
ordem social e da secularização da política. Por sua parte, o racionalismo filosófico francês, com 
seu sonho “enciclopedista” reformador e seu esclarecimento, por meio da articulação das ciências, 
das artes, da técnica e do trabalho, nos convence de que é presente - e já não passado clássico –  
a idade de ouro do espírito.
57 Em seus estudos críticos sobre a gênese histórica da modernidade e suas relações com a 
América Latina, o filósofo Enrique Dussel (2000) afirma que a teoria social hegemônica sobre a 
constituição  histórica  da  modernidade,  quase  sempre  aceita  como  quadrante,  o  esquema 
(mistificador) de interpretação baseado na seqüência linear:  Renascimento italiano –  Reforma e 
Ilustração alemã – Revolução burguesa Inglesa e Francesa; isto é:  Itália no século XV, Alemanha 
entre XVI - XVIII, Inglaterra no século XVII, França no século XVIII. Tais interpretações históricas, 
porque se baseiam em indicações puramente “européias” para explicar a gênese  de nossa época 
societária, formam parte da visão “eurocêntrica” da história. A mesma, posto que, afirmada sobre 
fenômenos exclusivamente internos da Europa, considera que seu desenvolvimento posterior não 
necessita mais do que a análise do “centro” para ser explicado. De resto, a enorme maioria sócio-
geográfica do mundo, que forma as periferias do sistema, não deve esperar mais do que uma 
repetição tardia da trajetória dos mais “desenvolvidos”.
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implica limites insuperáveis para a materialização de vários postulados modernos 

fundamentais.  Mais  que  um  “tipo  ideal”  de  modernidade,  pensamos  em  uma 

“modernidade histórica”, concreta e em processo, que contém e pode superar a 

ordem  social  capitalista,  nos  marcos  de  uma  história  que  está  aberta, 

inconclusa.58

A  partir  da  perspectiva  de  Dussel,  trata-se  de  realizar  historicamente,  

efetivamente,  a modernidade;  de radicalizar  seus fundamentos e efetivar  seus 

princípios;  de resgatar  o núcleo racional  que se encontra na profundidade  do 

moderno e convertê-lo na história real; de reorientar seu atual desenvolvimento 

até uma emancipação autêntica, até a verdadeira universalidade do ser social.

Nesse sentido, esse autor entende que o universalismo moderno ilustrado, 

na  verdade,  apresenta  intenções  de  confrontar  e  substituir  o  império  dos 

particularismos e dos privilégios, próprios da ordem pré-capitalista; por isso, vai 

enfrentar  tanto  as  posições  da  aristocracia,  como da  Igreja.  Por  exemplo,  as 

noções de  cidadania, igualdade civil, direitos civis universais, promulgadas pela 

Revolução  Francesa,  assim  como  a  própria  idéia  de  Estado-nação,  são 

identidades que transcendem os particularismos de parentesco, do status feudal.

Sem desconhecer  seus limites – claramente  evidenciados em episódios 

como a revolução no Haiti no início do século XIX - , pode-se dizer que a clássica 

revolução  da  burguesia  francesa (certamente  herdando  muitos  elementos  da 

inglesa) é portadora de um universalismo emancipatório que a transcende, isto é, 

que não cabe nos estreitos limites do capitalismo histórico sob os quais se realiza 

– questão que, por sua vez, abre a possibilidade da  crise, ou seja, de sua re-

apropriação,  aprofundamento  e  radicalização  por  forças  mais  democráticas  e 

revolucionárias que a própria burguesia.

Por outra parte, na Inglaterra do século XVIII, distintamente da França da 

Ilustração,  a gênese do capitalismo industrial se dá sobre a base de sua ideologia 

característica: o “desenvolvimento” – não precisamente da humanidade, mas da 
58 Por outro lado, isso não deve nos induzir a pensar em termos de um “otimismo” histórico, sem 
bases materiais, como se a história em si mesma e necessariamente, se desenvolverá e evoluirá 
até graus mais elevados da emancipação humana. Atualmente, e desde seu início, o sistema do 
capital  e  seu  sócio-  metabolismo  peculiar,  tem  demonstrado  uma  enorme  capacidade  de 
destruição,  isto  é,  tem  desenvolvido  potentes  tendências  destrutivas  e  irracionais  (basta 
observarmos as dimensões catastróficas do potencial  destrutivo da indústria bélica em nossos 
dias, que apresenta efetivamente ameaça de destruição total; ou a “suicida” e inevitável – desde 
os  quadrantes  do  capital  –  depredação do meio  ambiente,  especialmente  nas  últimas quatro 
décadas). Por isso, dizemos que não há determinações inexoráveis na história social; não existem 
movimentos  progressivos  “necessários”;  não  há  linearidade  civilizatória  historicamente,  nem 
progresso emancipatório garantido.
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“propriedade privada”. A preeminência de valores como produtividade e ganância; 

o  desenvolvimento  técnico  visto  como  chave  para  o  progresso;  os  influxos 

desencadeados pela revolução industrial, entre outros processos, implicaram na 

subordinação de todos os  valores humanos à lógica capitalista,  que encontra, 

talvez, sua formulação teórica mais importante e sistemática na obra de Locke.

Com a  consolidação  do  comércio  atlântico e  sua  desigual  combinação 

peculiar,  são  apresentadas  as  condições  para  dar  unidade  à  história  mundial 

como  uma história.  Isto  é,  dito  processo  é  entendido  como  um  momento 

fundamental,  fundante  da  época  moderna,  que  se  desenvolverá  e  definirá 

momentos históricos diversos. Uma segunda etapa ou momento na modernidade 

pode ser reconhecido; o mesmo, está caracterizado pela Revolução industrial do 

século XVIII e a Ilustração, que aprofundam e ampliam o horizonte aberto em fins 

do  século  XV.  A  partir  de  então,  paulatinamente,  a  Inglaterra  capitaliza  os 

remanescentes do chamado comércio triangular (Europa – América – África) e se 

coloca, progressivamente, como potência hegemônica – substituindo Espanha e 

Portugal,  subordinando-as  à  condição  de  “semiperiferias”.  Assim,  ao  calor  do 

desenvolvimento da indústria e da acumulação capitalista, a Inglaterra assumirá o 

“comando” da história, reinando desde a segunda metade do século XIX até as 

vésperas da segunda guerra mundial.

Contudo, o processo se realiza de modo contraditório. Segundo, Quijano 

(2000), as determinações que acompanham a consolidação do capitalismo como 

ordem  social  totalizante,  expansionista,  implicará  pelo  mesmo  movimento 

histórico, que ditos processos sociais se efetuem nos marcos de relações sociais 

de exploração e dominação, abrindo-se um campo de conflito pelos meios, fins e  

limites desses processos.

Para  os  dominadores,  o  capital  e  o  mercado  devem  determinar  esses 

limites  e  legitimar  os  meios  empregados.  Para  os  explorados  e  oprimidos,  é 

verdade que a modernidade gerou um horizonte de libertação das relações e 

estruturas de dominação, ainda que, também gerou condições para aprofundar 

essas  mesmas  estruturas  de  exploração.  Assim,  desde  essa  perspectiva,  a 

modernidade  se  configura  e  está  atravessada  pelos  conflitos  produzidos  por 

interesses  sociais  divergentes  e  antagônicos  entre  as  classes,  pelo  que 

concordamos  que  todo  conceito  de  modernidade  é  necessariamente  crítico, 

ambíguo e contraditório.
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Nesse marco, pode-se afirmar que a modernidade na América Latina, mais 

do que um estado que nos chega tardiamente no século XIX, irrompe e tende a 

impor-se nessa região desde o início mesmo do sistema-mundo do capital, com o 

processo de “acumulação originária”. Desde essa perspectiva, a história mundial 

é entendida como um acontecimento que nos absorve e supera, e cujo “centro” – 

tanto hoje, como em sua origem – precisa reproduzir essa “condição de periferia” 

do outro, se possível outorgando-lhes o papel de participante surdo, cego e mudo 

na cena. Por isso, assim como sem “descobrimento” e conquista da América não 

se pode explicar a formação da modernidade capitalista,  do mesmo modo,   a 

particularidade  da  modernidade  latino-americana  não  pode  ser  compreendida, 

senão desde essa específica fisionomia histórica – resultante do papel imposto / 

assumido no sistema-mundo do capital - , em modernidade periférica.

Em  síntese,  a  modernidade  capitalista porta  um  caráter  contraditório 

intrínseco, e vai  tecer-se como um processo que combina traços efetivamente 

emancipatórios com outros verdadeiramente “barbarizantes”. De forma gradual, 

vai  consolidar-se  “globalmente”,  dando  lugar  a  indiscutíveis  progressos,  ainda 

que,  sem  conseguir  superar  um  tipo  de  universalização  que  poderíamos 

caracterizar  como truncada.  Em outras  palavras,  não  obstante  seus  “avanços 

civilizatórios”,  o  processo  se  realiza  produzindo  momentos  significativos  de 

barbarização da vida social, resultado do próprio desenvolvimento das relações 

sociais propriamente capitalistas. A civilização moderna “libera” o indivíduo, mas 

não todos; para produzir bens, de forma mais ampla, que nenhum outro modo de 

produção da  história;  no  entanto,  enormes contingentes  humanos continuarão 

morrendo por causa da miséria mais paupérrima e da super-exploração da força 

de trabalho.59

A complexificação do conceito de modernidade, permite tratar a questão a 

partir  de  análises  diferenciadas  (modernidade  /  capitalismo)  e  específicas, 

podendo  negar  alguns  de  seus  elementos,  ainda  que,  não  necessariamente 

rechaçá-los como um todo (ibidem).   Para a autora,  muitos dos princípios do 
59 Por  outro  lado,  cabe  alertar  aqui  sobre  a  problemática  ao  realizarmos  uma  “identificação 
absoluta”  entre  capitalismo  e  modernidade,  posto  que,  dita  operação  tende  a  solapar  a 
especificidade do capitalismo.  Nesse sentido,  segundo E. Wood (1998),  o capitalismo emerge 
apenas como um dos resultados históricos possíveis do acontecer sócio-humano. O que se perde 
ao identificar  capitalismo e modernidade,  é  a problematização de que o primeiro  configura-se 
como uma oportunidade e não como uma necessidade histórica. Uma visão do desenvolvimento 
histórico, como sucessão de etapas, omite e minimiza, segundo a autora, a distinção profunda 
entre sociedades capitalistas e não capitalistas. A dialética do desigual e combinado se dilui e o 
capitalismo real torna-se “invisível”.
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projeto  da  Ilustração seriam mais  pertinentes  numa sociedade  não-capitalista; 

muitas  de  suas  posturas  têm  raízes  em  formas  sociais  de  propriedade  não 

capitalistas e formas sociais de organização que não se encontram determinadas 

pela essência capitalista de máximo lucro.

Desenvolvimento desigual e combinado: base da formação social do capital

No mesmo sentido caminham os argumentos de I. Wallerstein (1979), que 

são fruto de estudos sobre o que denomina moderno sistema-mundo capitalista, o 

qual emerge como resultado histórico concreto da crise feudal na Europa, e ao 

mesmo  tempo  marca  uma  descontinuidade  essencial  com  aquela  modo  de 

produção e organização da vida social. Processualidades engendradas ao calor 

de tão novas e concretas peculiaridades históricas, possibilitaram que a Europa 

ocidental  se  erguesse  como pólo  hegemônico  mundial  entre  os  anos  1450  e 

1670.60 Para o autor,  em seguida da expansão (tanto populacional,  como das 

redes comerciais internas) experimentada pelo sistema feudal entre os anos 1150 

a 1300, no período de 1300 a 1450 se produz um profundo retrocesso de seu 

ciclo  econômico,  o  que  provoca  uma  crise  severa  nesse  sistema.  A  saída 

encontrada para a crise se constituirá  no “sistema–mundo–capitalista”,  que se 

desenvolve a partir de determinadas condições pré-existentes. Assim, o moderno 

sistema mundo representa um “salto qualitativo” em relação aos sistemas mundo 

que o precederam, os quais são seus antecedentes históricos imediatos.

Um dos  traços  que  funda  sua  peculiaridade  e  que  está  na  gênese  da 

modernidade capitalista se forma a partir da metamorfose da divisão do trabalho 

na Europa.  Esse processo,  intimamente  concatenado com a crise  do sistema 

feudal,  implicou  na  expansão  dos  limites  geográficos  do  sistema  e  no 

desenvolvimento de novas e diferentes formas de controle da “força de trabalho”,  

assim  como,  a  não  menos  importante,  criação  de  instituições  estatais 

relativamente fortes nos Estados da Europa ocidental.61

60 Segundo o autor,  é importante ressaltar,  que o sistema feudal não poderia ser considerado 
“mais desenvolvido” que o chamado “mundo islâmico” da época, o qual possuía uma dinâmica 
muito mais rica que o “pesado” feudalismo.
61 Para E. Gruner, o novo sistema mundo se diferencia qualitativamente dos anteriores pelo fato de 
não estar subordinado ou dirigido por  um único centro político; pelo contrário, o  centro do novo 
sistema mundo alberga vários Estados – europeus ocidentais  –  como pólos de poder político 
(2005:11).

139



Entre  fins  do  século  XVI  e  princípios  do XVII,  consolidando-se como a 

primeira formação econômico-social da história que consegue vincular as regiões 

mais distantes do mundo, o capitalismo cria as condições para a estruturação de 

uma  extensa  divisão  internacional  do  trabalho,  da  qual  derivaram  relações 

desiguais entre as diferentes regiões, assim como, das condições de exploração 

da força  de trabalho internas  a  cada região,  onde cada  uma das “formas de 

controle”  do  trabalho  se  constitui  como  a  mais  adequada  possível  ao  tipo 

específico de produção de que se trata. Na mesma medida, os sistemas políticos 

ficam  condicionados  ao  lugar  que  cada  região  ocupa  no  nascente  sistema 

mundial.

I.  Wallerstein distingue quatro grandes regiões constitutivas do moderno 

sistema mundo, com especificidades segundo sua posição na totalidade, essas 

são: a) centro -  formado pelas regiões que mais se beneficiaram com a nova 

economia  mundo62;  b)  periferia  –  situa-se  no  outro  extremo  do  sistema,  sem 

governos centrais fortes ou dominadas por outros Estados63;  c) semiperiferia – 

situadas em lugares intermediários entre os dois extremos anteriormente citados, 

essas regiões representaram centros em decadência ou periferias emergentes64; 

d) áreas externas – tratam-se de zonas que participam muito marginalmente do 

comércio  mundial  e  conservam  sistemas  econômicos  mais  ou  menos 

autônomos65.

62 Segundo esse autor, a Europa norte-ocidental (Holanda, Inglaterra e França) foi a região em 
que, no período de formação do moderno sistema mundo, se desenvolveu como o centro do novo 
sistema  (Espanha  e  Portugal  cumprem mais  um rol  indireto  que  decisivo,  situando-se  como 
semiperiferias).  Por  outro  lado,  os  Estados  dessa  região  desenvolveram  fortes  governos 
descentralizados, extensivas burocracias e grandes exércitos mercenários, o que permitiu às suas 
incipientes burguesias locais promoverem o controle sobre o comércio internacional crescente, 
extraindo daí excedentes de produtos e capitais para seu próprio benefício.
63 Seu papel na divisão mundial do trabalho era basicamente de exportadores de matérias-primas, 
nessas  regiões  a  produção  se  realizava  sob  formas  altamente  coercitivas  –  por  exemplo:  a 
escravidão. O centro se apodera de grande parte de seus excedentes através do intercâmbio 
desigual. As duas grandes áreas periféricas do nascente sistema mundo moderno são América 
Latina e Caribe e Europa Oriental, especialmente Polônia.
64 Exemplos,  como já assinalamos, são Espanha e Portugal,  Itália,  sul  da Alemanha e sul  da  
França. Os dois primeiros expressam intenções  fracassadas de predomínio sobre o mercado 
internacional,  o  qual  lhes  impediu  efetuar  eficazmente  o  processo  de  acumulação  originária, 
terminando  no  paradoxal  papel  de  semiperiferias  exploradoras  de  periferias,  indiretamente, 
exploradas pelo centro.
65 Os exemplos são África e Ásia. A primeira pode-se dizer que ocupa um papel variável segundo 
a região que se trate. Até fins de 1700, em que o continente africano em seu conjunto começa a  
ser plenamente incorporado como periferia colonial, enquanto o norte islamizado cumpre um rol  
importante  como semiperiferia  no  comércio  do  mediterrâneo,  as  costas  ocidentais  “oferecem” 
algumas matérias-primas, porém, fundamentalmente, força de trabalho escrava para exploração 
na periferia americana. Por outro lado, a hipótese de I. Wallerstein, o “distante oriente” asiático é 
considerado como área externa, enquanto que o próximo oriente islâmico como semiperiferia do 
centro decadente. (Cf. Gruner; 2005, 13)
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É importante recuperar essa perspectiva, posto que, nos permite observar 

as peculiarmente assimétricas relações, nas quais, o centro se constitui como tal 

a partir da “periferização” do resto do mundo. Um tipo determinado de relações 

entre regiões, onde o centro só pode tornar-se como tal, na justa medida em que 

converte em periféricas as outras regiões. A análise dessa relação assimétrica, 

essencialmente  constitutiva  da  dinâmica  desigual  e  combinada  do  sistema, 

ilumina a complexidade desse processo, que muitas vezes é representado como 

unilateral,  centrado  no  desenvolvimento  endógenos  de  determinados  Estados 

nacionais.

Esse tratamento permite pensar a particularidade da América Latina desde 

a gênese do moderno sistema mundo. A particularidade seminal dessas regiões 

se  formaliza  a  partir  de  sua  prematura  incorporação  subordinada  ao  sistema 

capitalista,  fato  que  pode  explicar  a  introdução  da  forma  de  produção  não 

capitalista ou pré-capitalista, características à sua estrutura social inicial. Nesse 

sentido,  o  “capitalismo  histórico”  desenvolveu  relações  específicas  capitalistas 

nos Estados “centrais”  – ainda que, de modo relativo e com descompassos – 

implantando,  ao  mesmo  tempo  e  como  condição  de  sua  própria  existência, 

modalidades  de  exploração  da  força  de  trabalho  não  capitalistas  ou  pré-

capitalistas na periferia. Assim, desde o início o capitalismo histórico foi desigual e 

combinado. Nesse sentido dirá Gruner:

 “La paradoja es que, ‘dialécticamente’, esa ‘periferización’ se 
llevó  a  cabo  a  costa  de  las  lógicas  no-capitalistas  de  las 
sociedades ‘pre-modernas’, que fueron incorporadas a la lógica 
de la  producción  de mercancías  ya siempre  como periferias 
subordinadas, como predestinados ‘perdedores’. Para una gran 
parte del mundo, pues, la incorporación al capitalismo, lejos de 
representar  un progreso,  significó una monumental  regresión 
tanto en el  campo ‘económico’  como socio-cultural”.  (Gruner, 
2005, p. 16)

Contudo, limitar a análise ao estabelecimento de uma dinâmica baseada na 

contraposição de amplos blocos homogêneos, do tipo: “centro” X “periferia”, não é 

suficiente. É imprescindível incorporar nessa análise a  perspectiva de classe66. 

Nesse  sentido,  segundo  Gruner,  na  perspectiva  do  sistema-mundo,  a  luta  de 

classes não está relegada a um “momento secundário” da análise, em detrimento 

66 Nesse  sentido,  sabemos  que  existe  uma  polêmica  em  torno  da  irreconciliável  ou  não 
complementar perspectiva de classe e  teoria do sistema mundo.  Nossa hipótese, é que ambas 
perspectivas podem ser complementadas em função do enriquecimento da análise.
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das relações centro-periferia.  Pelo contrário,  a dinâmica da luta de classes se 

complexifica  e  se  complementa  a  partir  das  determinações  impostas  pelas 

relações coadjuvantes entre centros e periferias.67

Nesse marco,  não podemos esquecer a importância do debate sobre o 

caráter  “feudal”  ou  “capitalista”  do  colonialismo  na  América  em boa  parte  do 

pensamento crítico latino-americano,  sobretudo durante a segunda metade do 

século  passado.  De  acordo  com o  autor,  é  possível  pensar  que  um sistema 

capitalista  em  seu  conjunto,  pode  integrar  a  seu  funcionamento  “partes”  não 

propriamente capitalistas, ou seja, espaços societários com relações de produção 

não  capitalistas.  Esse  seria  o  conteúdo  da  noção  marxiana  da  “formação 

econômico-social”, a qual busca refletir dita “articulação” de formas diferentes da 

vida social, ainda que sob a hegemonia de uma delas68. Contudo, as periferias em 

si não podem ser consideradas propriamente capitalistas.

Isso significa que o capitalismo histórico, entendido como uma ordem social 

essencialmente  antagonista,  pressupõe  a  existência  das  colônias.  Essas  não 

expressam a  falta  de  capitalismo  ou  mesmo sua  ausência;  antes,  é  a  forma 

específica  que  sua  presença  assume,  porque  não  existe  “exterioridade”  no 

sistema-mundo do capital.  Por outro lado, o fato de não serem capitalistas as 

relações  de  produção  na  periferia,  não  implica  que  o  sócio-metabolismo 

dominante em seu conjunto não o seja. (Ibidem, p. 10)

Como  dissemos,  o  que  efetivamente  esteve  na  base  da  formação  do 

moderno  sistema  mundo  foi  um  desenvolvimento  desigual  e  combinado  de 

relações de produção. A escravidão, assim como qualquer outra forma “extra- 

67 O capitalismo histórico, em seu desenvolvimento, tem mostrado que “as classes dominadas do 
país dominado estão em luta simultânea contra a fração de  sua própria classe dominante que 
mais se beneficia com a relação colonial, e coma as classes dominantes do “centro”; ao mesmo 
tempo, frações das classes dominantes “periféricas” podem desenvolver conflitos “secundários” 
com as classes dominantes “centrais”, conflitos que no século XIX são o pano de fundo da maioria 
dos processo independentistas,  que em muitos casos foram levados a cabo em benefício  de 
outras classes dominantes “centrais” (as inglesas em lugar das espanholas, por exemplo). Por 
outro  lado,  certas  frações  das  classes  dominadas  do  “centro”  podem desenvolver  interesses 
objetivos em favor da exploração em nível internacional – já que o fluxo de capitais periferia /  
centro, assim como os termos do intercâmbio favorável ao centro, podem contribuir para melhorar 
o  nível  de  vida  de  muitos  trabalhadores  “centrais”,  no  qual,  dando  maior  complexidade,  no 
sistema-mundo em  seu  conjunto   existem  conflitos  “intra-classe”  tanto  dentro  das  classes 
dominantes, como também das classes dominadas.” (Cf. Idem: 18)
68 O sistema do capital, a escala mundial, supõe a existência do “sistema colonial” como uma parte 
(especializada e dependente) do sistema maior,  que articula diferentes relações de produção, 
funcionando  de  forma  subordinada  ao  modo  de  produção  dominante.  A  transformação  em 
dominante do modo capitalista de produção se realizou por  meio da combinação desigual  da 
produção através do sistema econômico mundial, as relações metrópoles / colônias, e do Estado. 
(Cf. Ibidem, p. 13)
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econômica” de controle da força de trabalho para a extração de excedente, foi 

necessária  para  brindar  uma  mão-de-obra  massiva  à  produção  extensiva  de 

mercadorias para o mercado mundial em ascensão. O regime colonial na América 

Latina,  dirá  Gruner,  que  pertence  à  história  do  capital,  possibilitará  o  pleno 

desenvolvimento  do  capitalismo.  O  controle  da  força  de  trabalho  mediante 

relações  de  produção  “não  capitalistas  plenamente  desenvolvidas”  foi  uma 

necessidade da fase de acumulação de capital69.

Por outro lado, e importante não perder de vista que o processo não se 

reduz ao econômico. A dimensão ideológico-cultural e religiosa jogou um papel 

extremamente importante, que contribui para aprofundar o “desigual e combinado” 

no  desenvolvimento  do  sistema.  Para  o  autor,  o  efeito  objetivo  do  processo 

terminou  sendo  a  produção  de  uma  modernidade  erguida  sobre  a  “barbárie 

retrógrada da escravidão” (Ibidem, aula 5, p. 20)

Nesse sentido, ao contrário das perspectivas  endogenistas,  o regime do 

capital aqui é entendido não tanto como a substituição completa das relações de 

produção “extra-econômicas” (“coercitivas”, “forçadas”) pelo trabalho assalariado, 

mas, como a combinação ótima (para o capital) entre ambas as modalidades de 

controle  da  força  de  trabalho70.  O  trabalho  escravo  dos  africanos  produzia  o 

açúcar, que uma vez  comercializado no mercado mundial, transformava-se em 

lucros europeus71.  Por  isso,  podemos falar  de uma “escravidão moderna”,  em 

que, a diferença da antiga (grega ou romana), se dá em função da ascensão da 

economia-mundo  capitalista,  que  modifica  substancialmente  sua  natureza.  A 

transformação introduzida pelos europeus na escravidão “clássica”, caracteriza-se 

69 Dirá esse autor: A divisão do trabalho produz a expansão do sistema colonial. Essa, não só é 
compatível, mas resultou imprescindível para o desenvolvimento desigual e combinado do capital.  
Somente  no  século  XX  essas  relações  pré-capitalistas  (ou  não  capitalistas)  tornam-se  um 
obstáculo para o próprio desenvolvimento do capitalismo.(Cf. Ibidem, p. 14)
70 A perspectiva aqui adotada, não nega a existência se uma relativa, mas efetiva autonomia das 
“situações  locais”,  o  importante,  contudo,  é  verificar  o  papel  jogado  por  ditas  localidades  na 
configuração desigual e combinada do sistema-mundo. Nesse sentido, a crítica que poderíamos 
dirigir ao “estruturalismo” diz respeito à “derivação” do marco da trajetória do micro – uma espécie 
de “exogenismo”, em tanta universalidade oposta ao endogenismo.
71 Sabe-se que antes da escravidão massiva  de africanos – um dos maiores genocídios que 
registra  a “história  moderna” -,  os colonizadores tentaram outras estratégias (especialmente a 
escravidão e semi-escravidão de indígenas e utilização de mão-de-obra européia), as quais, não 
impediram que em 1560, o sistema de trabalho escrava se impusesse como fonte quase exclusiva 
de trabalho manual.  Isso se impôs pela impossibilidade em termos produtivos de satisfazer  a 
demanda de mão-de-obra com braços europeus,  e pela crise da população “local”,  dizimadas 
pelas guerras e pelas pestes. No Brasil, por exemplo, a escravidão africana se massifica somente 
a partir de 1580. Até então, os indígenas eram explorados e o foram, majoritariamente, até o início 
do século XVII. A partir de 1630, dirá nosso autor, a maioria africana nas plantações do Brasil era 
indiscutível.
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pelo trânsito de uma lógica estritamente cultural a uma estritamente econômica e 

moderna.

Como  apontamos,  o  sócio-metabolismo  do  capital  é  um  modo  de 

reprodução da vida em sua totalidade, não somente nos aspectos estritamente 

econômicos. O chamado “encontro de culturas” (que, na verdade, significou um 

etnocídio monumental ao que se somou o genocídio provocado pelo extermínio 

físico  das  guerras  de  conquista  e  o  trabalho  forçado  /  escravo)  forma  parte 

constitutiva do mesmo. Nesse sentido, sabemos que a desorientação cultural foi 

uma  importante  arma  para  o  submetimento  da  população  à  exploração  do 

trabalho, pelo qual, as determinações culturais encontram-se muito presentes na 

trajetória particular das relações sociais “locais” – que se destacam, por exemplo, 

no caso do Haiti. De modo que, deve-se entender a colonização, e por intermédio 

a  conformação  do  sistema  mundo  do  capital,  como  um  “sócio-metabolismo 

integral”, parafraseando Mészáros.

Em síntese, a partir dessa perspectiva, escravismo, capitalismo colonial e 

modernidade constituem uma solidariedade lógica que está na base do sistema 

mundo  capitalista  desde  suas  origens  –  modernidade  aqui  entendida  como o 

caráter  peculiar  de  uma  forma  histórica  de  totalização  da  vida  humana;  o 

capitalismo, como uma forma de modo de reprodução da vida econômica do ser 

humano – ou seja, uma forma de levar a cabo o conjunto de atividades dedicadas 

à produção, circulação e consumo dos bens produzidos. Entre modernidade e 

capitalismo  existem  relações  próprias  de  uma  totalização  completa  e 

independente  e  uma parte  dela,  dependente  sua,  porém,  que lhe  impõe uma 

maneira particular de totalização. O capital, a lógica intrínseca do processo de 

acumulação, conseguiu impor à nascente modernidade, sua maneira peculiar de 

totalização,  e  ali,  o  sistema escravista  afro-americano não só esteve incluído, 

como foi  um  recurso fundamental.  (Idem:  20)  De modo que,  “descobrimento”, 

conquista  e  colonização;  usurpação  e  controle  do  território;  genocídios, 

etnocídios, extermínio de culturas, do “bárbaro”, são processos fundamentais para 

a  incorporação  de  vastos  grupos  populacionais  nas  correntes  civilizatórias  do 

capitalismo  moderno.  Riquezas  naturais  extraídas,  processo  de  acumulação 

primitiva de capital  para a Europa, abastecimento  mundial  de matérias-primas, 

grandes narrativas sobre a humanidade, modernizações, políticas para alcançar o 

progresso  e  garantir  a  ordem,  entre  muitos  outros,  são  todos  elementos  que 
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dizem respeito à articulação da modernidade em nosso continente. Em geral, é a 

história de um paralelo trágico entre discurso e realidade.72

3.2. A teoria social de Marx e Nuestra América 

No capítulo XXIV de sua obra magna: O Capital, Marx se detém a analisar 

o  processo através do qual  se  produzem as condições indispensáveis para a 

existência do modo de produção capitalista. Com o foco da crítica apontado para 

alguns  pressupostos  fundamentais  da  chamada  “economia-política  clássica”, 

cujos expoentes mais destacados no centro do capitalismo eram Adam Smith e 

Ricardo, que “toma como dado o que deveria explicar”, se propõe a analisar o 

“traumático”  processo  de  constituição  do  capital  como  relação  social 

predominante na sociedade; como determinação essencial da ordem social.

É o próprio método de análise que o conduz a buscar na sociedade feudal  

européia as “proto-formas”  das relações capitalistas. Marx está convencido de 

que os  elementos genéticos  necessários para a  formação da nova sociedade 

devem estar  presentes  já  nos marcos da dissolução do  antigo  regime,  e  são 

desdobramentos desses, ainda que, um ordenamento qualitativamente distinto. 

Assim, o modo capitalista de produção, sua estrutura econômica, suas premissas 

e elementos necessários, emergem das ruínas da estrutura econômica feudal.

Nesse capítulo, inicialmente, o autor recorda que nem o dinheiro, nem a 

mercadoria  em si são “capital”, como tampouco, os são, os meios de produção, 

nem os artigos de consumo de por si. Será preciso que esses  se convertam em 

tal, que sejam  convertidos em tal. Para tanto, será necessário que existam um 

conjunto de condições e circunstâncias concretas, que podem ser resumidas em: 

a peculiar relação entre classes diferentes de possuidores de mercadorias; de um 

lado,  os  proprietários  de  dinheiro,  meios  de  produção  e  artigos  de  consumo, 

desejosos em valorizar a soma do valor de sua propriedade mediante a compra 

da força de trabalho alheia;  de outro, o outro pólo da relação, os vendedores da 

dita  força  de  trabalho,  os  “trabalhadores  livres”.  Livres,  dirá  Marx,  em  duplo 
72 A modernidade reuniu em um mesmo espaço e tempo latino-americano irrupções industriais e 
mundos  indígenas,  sedução,  engano  saques  dos  poderes  estrangeiros,  culturas  populares  e 
racionalidades dominantes, colonialidade o saber, aparência de desenvolvimento sobre contextos 
“pouco humanizados”. Pensar a modernidade desde suas sombras, desde seus “encadeamentos 
mais débeis”, desde suas configurações negadas, é compreender a existência desde o início de 
uma modernidade oprimida, dominada, servil e explorada.
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sentido: porque não são diretamente meios de produção, como os escravos, os 

servos,  etc.;  e  livres  de  meios  de  produção  “próprios”,  por  exemplo,  como  o 

trabalhador que vive de sua própria terra.(Cf. Marx, 1980, p. 655 e ss.)

De modo que, o modo de produção capitalista supõe a separação entre os 

produtores, os trabalhadores, e a propriedade sobre as condições de realização 

de seu trabalho. Uma vez consolidada, a lógica desta produção mantém esse 

divórcio,  reproduzindo-o  em  escalas  cada  vez  maiores.  Assim,  dirá  Marx,  “o 

processo que engendra o capitalismo só pode ser um: o processo de separação 

entre o trabalhador e a propriedade sobre as condições de seu trabalho”, o qual,  

por  um  lado,  converte  em  capital  os  meios  sociais  de  vida  e  de  produção, 

enquanto,  por  outro  lado,  converte  os  produtores  diretos em  “trabalhadores 

assalariados”. De modo que a chamada acumulação originária não é mais que um 

processo histórico de dissociação entre o produtor e os meios de produção, e se 

chama originária porque forma a pré-história do capital e do regime capitalista de 

produção. (Cf. Ibidem)

Para poder dispor de sua pessoa, isto é,  para converter-se em força de 

trabalho, o produtor direto devia liberar-se da sujeição à outra pessoa, seja como 

escravo,  servo  da  gleba,  etc.  Também  era  necessário  liberá-lo  das  travas 

produtivas impostas pela base técnica artesanal herdada do antigo regime, com 

todas suas regulamentações limitantes do trabalho. Neste aspecto, nos dirá Marx,  

o  movimento  histórico  que  converte  os  produtores  livres  em  trabalhadores 

assalariados representa uma libertação – da servidão e da coação gremial – para 

os  mesmos,  sendo  este,  o  aspecto  recuperado  pelos  nossos  historiadores 

burgueses  para  mostrar,  de  modo  “idílico”,  apologético  e  unilateral,  o  caráter 

emancipatório do moderno sistema mundo do capital.

Mas,  se  observarmos  o  outro  lado  dos  fatos,  veremos  que  esses 

trabalhadores  emancipados  da  Europa,  que  está  se  convertendo  no  centro 

dominante  do  primeiro  sistema-mundo verdadeiramente  mundial,  apenas 

conseguiram  converter-se  em  vendedores  de  si  mesmos,  uma  vez  que,  são 

despojados de todos os meios de produção e de todas as garantias de vida que 

as  velhas  instituições  feudais  lhes  asseguravam.  De  modo  que,  aquele 

monumental processo de expropriação, que está na base da gênese do modo de 

produção  capitalista  e  que  se  constitui  como  uma  “acumulação  originária”, 
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necessária  para  o estabelecimento  do sistema do capital,  muito  longe de ser 

idílico, foi escrito com sangue e fogo na história da moderna sociedade capitalista.

Assim,  referindo-se  particularmente  ao  processo  de  emergência  do 

capitalismo, com centro na Europa, escreve Marx:
 “El proceso de donde salieron el obrero asalariado y el capitalista, 
tuvo como punto de partida la esclavización del obrero. En las etapas 
sucesivas, esta esclavización no hizo mas que cambiar de forma: la  
explotación  feudal  se  convirtió  en  explotación  capitalista.  Para 
explicar la marcha de este proceso, no hace falta remontarse muy 
atrás.  Aunque  los  primeros  indicios  de  producción  capitalista  se 
presentan  ya,  esporádicamente,  en  algunas  ciudades  del 
Mediterráneo durante los siglos XIV y XV, la era capitalista solo data, 
en realidad,  del  siglo XVI.  Allí  donde surge el capitalismo hace ya 
mucho tiempo que se ha abolido la servidumbre y que el punto de 
esplendor de la Edad Media, la existencia de ciudades soberanas, ha 
declinado y palidecido” (Ibidem, p. 656, grifos do autor).

Evidentemente,  a  nascente  classe  capitalista  devia  também enfrentar  e 

subordinar  as  antigas  classes  dominantes;  por  exemplo,  para  os  capitalistas 

industrias chegarem a tal,  tiveram que desalojar tanto os mestres dos grêmios 

quanto  os  senhores  feudais,  em  cujas  mãos  se  concentravam  as  fontes  de 

riqueza. O ascenso da burguesia, longe de ser um desenvolvimento “natural” da 

história, é fruto de uma luta vitoriosa contra o regime feudal e seus privilégios, e 

também, contra os grêmios e as travas que esses impunham ao desenvolvimento 

da produção e à “livre” exploração do homem pelo homem.

Na formação desse conjunto de condições peculiares que fazem a relação 

social do capital, deve ser destacado e enfatizado o papel cumprido, em todos os 

países e regiões – ainda que, com variadas situações e em diferentes momentos 

históricos - pela exploração da “terra” e de seus produtores diretos. A expulsão 

dos produtores diretos de suas terras, provocou a necessária “escravização” dos 

mesmos  ao  mercado  de  trabalho,  vendo-se  reduzidos  à  “força  de  trabalho”, 

estando obrigados a venderem-se ao capital como condição para sua reprodução 

e  de  sua  família.  Através  desse  processo  forçado  e  selvagem,  o  regime  de 

produção  capitalista  garantiu  seu  principal  pressuposto:  a  existência  da 

mercadoria  mais  especial  de  todas,  aquela  que  possui  a  qualidade  única  de 

render mais valor do que custa: a “força de trabalho”.

Esse processo de transição do modo de produção feudal ao capitalista não 

se realizou de um dia para o outro na Europa; antes, foi  se constituindo e se 

ampliando lentamente, na justa medida em que as novas relações de produção 
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conseguiam sobrepor-se às antigas, derrubando suas instituições e criando as 

suas próprias instituições. Vários séculos passaram para que o sistema do capital  

se consolidasse e começasse a caminhar com seus próprios pés, expandindo-se 

gradualmente  até  instalar  sua peculiar  relação social  em todas as  regiões do 

mundo.

Nesse sentido, é importante recordar que o estudo que Marx realiza no 

capítulo  em questão,  refere-se  especificamente  à  experiência  vivenciada  pela 

Inglaterra,  caracterizada  por  nosso  autor  como  “clássica”  em  termos  de 

desenvolvimento  concreto  de  “acumulação  originária”  de  condições 

indispensáveis ao funcionamento das relações capitalistas. Ali,  o processo que 

assentou as bases para o novo regime de produção,  constituiu-se a partir  de 

diversos mecanismos e instrumentos – às vezes legais, muitas outras, coercitivos 

–, empregados para produzir a ruptura da velha estrutura econômica, seu regime 

de  propriedade  da  terra  e  o  tipo  de  relações  que  organizavam  a  produção; 

também, a ruptura devia ser produzida nas cidades, onde a produção “artesanal” 

impedia liberar as energias “produtivas” de que o capital se alimenta.

Dessa forma, foram necessárias inúmeras perseguições e repressões para 

conseguir  constituir  o  chamado  “mercado  de  trabalho”  capitalista.  Em  outras 

palavras,  esse  processo  de  expropriação  dos  meios  de  produção  aos 

proprietários diretos, fundamento da chamada “acumulação originária”, efetivou-

se  como uma monumental  “regressão à  barbárie”  para  a  imensa maioria  dos 

produtores,  a  decadência e reciclagem das antigas classes – tanto  de alguns 

pequenos proprietários de terras, que se convertem em arrendatários, como de 

vários mestres artesãos, que se tornam capitalistas, como de segmentos feudais, 

que se adaptam à nova ordem de coisas, incluindo a Igreja – e o triunfo para a 

nascente classe capitalista. Nas letras de Marx:
 “La  depredación  de  los  bienes  de  la  Iglesia,  la  enajenación 
fraudulenta  de  las  tierras  de  dominio  público,  el  saqueo  de  los 
terrenos  comunales,  la  metamorfosis,  llevada  a  cabo  por  la 
usurpación y el terrorismo más inhumanos, de la propiedad feudal y 
del patrimonio del clan en la moderna propiedad privada: he ahí otros 
tantos  métodos  idílicos  de  la  acumulación  originaria. Con  estos 
métodos se abrió paso a la  agricultura capitalista,  se incorporó el 
capital a la tierra y se crearon los contingentes de proletarios libres y 
privados  de  medios  de  vida  que  necesitaba  la  industria  en  las 
ciudades”. (Ibidem, p. 672)
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 Como se  pode  apreciar,  a  violência  foi  o  traço  dominante  em todo  o 

período de transição, quando o capital ainda não está suficientemente sólido para 

caminhar por si próprio. Esta debilidade impede sua consolidação sem o apelo 

aos  métodos  mais  bárbaros  ao  seu  alcance.  O  capital  devia  ir  criando  suas 

condições de existência, o que implicava destruir as do antigo regime, mas sua 

estrutura era  muito insuficiente para fazê-lo sem apelar a graus extremos de 

violência  contra  as  populações que não queriam perder  seus costumes,  seus 

meios de produção, seus territórios, etc. O capital se viu  obrigado a forçar esse 

processo e o fez “perseguindo a sangue e fogo os expropriados, a partir do século 

XV”. Dirá Marx a respeito:
“Los contingentes expulsados de sus tierras al disolverse las huestes 
feudales y ser expropiados a empellones y por la fuerza de lo que 
poseían,  formaban  un  proletariado  libre  y  privado  de  medios  de 
existencia, que no podía ser absorbido por las manufacturas con la 
misma rapidez  con que  se los  arrojaba  al  arroyo.  Por  otra  parte, 
estos seres que de repente se veían lanzados fuera  de su órbita 
acostumbrada de vida, no podían adaptarse con la misma celeridad a 
la disciplina de su nuevo estado. Y así, una masa de ellos fueron 
convirtiéndose en mendigos, asaltantes y vagabundos; algunos por 
inclinación, pero los más, obligados por las circunstancias. De aquí 
que, a fines del siglo XV y durante todo el XVI, se dictasen en toda 
Europa occidental una serie de leyes persiguiendo a sangre y fuego  
el  vagabundaje.  De  este  modo,  los  padres  de  la  clase  obrera 
moderna  empezaron  viéndose  castigados  por  algo  de  que  ellos 
mismos  eran  victimas,  por  verse  reducidos  a  vagabundos  y 
mendigos” (Ibidem, p. 672-3).

Desse modo, além de serem violentamente expropriados e expulsos de 

suas terras e muitos deles convertidos em vagabundos, os antigos camponeses 

são enquadrados a “sangue e fogo” na disciplina que exigia o sistema de trabalho 

assalariado  europeu.  Durante  a  gênese  histórica  da  produção  capitalista,  dirá 

Marx,  a burguesia que vai  ascendendo,  mais que ainda não triunfou de todo, 

necessita e emprega o poder do Estado para regular salários, para aumentar a 

jornada de trabalho e manter o operário subordinado, constituindo-se como um 

fator  essencial  da  “acumulação  originária”.  Mas,  evidentemente,  esse  modelo 

originário baseado em uma enorme violência, que é o traço mais destacado de 

sua gênese, revela-se completamente insuficiente para as aspirações do capital.

Na  trajetória  da  produção  capitalista,  uma  vez  superada  essa  fase 

originária, pode-se ver como vai sendo conformada uma classe trabalhadora que 

à força do costume, da educação, da tradição, se submete às exigências deste 

regime de produção como às mais lógicas leis naturais, dirá Marx (Idem: 676). 
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Com a consolidação do sistema, a própria organização da produção vence todas 

a resistências; “a existência  de uma superpopulação relativa mantém a lei da 

oferta e da demanda por trabalho de acordo com as necessidades de exploração 

do  capital,  e  a  pressão  surda  das  condições  econômicas  sela  o  poder  de 

dominação do capitalista sobre o operário. A violência extra-econômica, ainda se 

emprega de vez em quando, mas só em casos excepcionais.” (Idem)73

Se a formação da classe capitalista no campo – representada na figura do 

“arrendatário”  de  terras,  que  explora  seu  próprio  capital  empregando  trabalho 

assalariado e pagando o proprietário da terra com uma parte do capital excedente 

– foi um processo que levou vários séculos, e cujo ritmo de acumulação estava 

ditado fundamentalmente pelas demandas provenientes do “mercado interno” de 

bens e artigos básicos de consumo (o qual, se difundia no ritmo da expropriação 

dos produtores diretos de seus meios de produção, e ao que imediatamente se 

agregará aos grandes “descobrimentos” do século XV) o mesmo ocorreu com o 

capitalista industrial. Alguns pequenos mestres artesãos e outros tantos pequenos 

artesãos  independentes  converteram-se  em  pequenos  capitalistas,  que 

incrementando a exploração do trabalho assalariado, aumentam seus capitais até 

tornarem-se  senhores  capitalistas;  de  todas  as  maneiras,  a  formação  dessa 

classe não é uma evolução linear.

Para Marx, a Idade Média deixou de herança dois tipos, duas formas de 

capital:  o capital  usurário e o capital  comercial.  Segundo esse autor,  o regime 

feudal no campo e o regime gremial na cidade impediam que dinheiro capitalizado 

na  usura e  no  comércio fosse convertido  em capital  industrial.  Ditas barreiras 

desapareceram com a queda das forças feudais e a expropriação dos produtores 

diretos.  As  novas  manufaturas  eram  construídas  já  em  portos  marítimos  de 

exportação, ou em lugares bem afastados do controle das antigas cidades e de 

seu regime gremial.  O capital  industrial  começa assim a constituir-se,  abrindo 

passo  à  “sangue  e  fogo”,  impondo-se  como  relação  social  de  produção 

predominante.

Por outro lado, não cabem dúvidas de que essa transição não pode ser 

explicada,  nem  compreendida  efetivamente  se  analisamos  apenas  a  área 

estritamente européia. Esse é, sem dúvida, o problema principal que enfrentam as 

73 É importante destacar o fato de que desde o século XVI até 1825, ano da abolição das leis anti-
coalicionistas, as coalizões operárias são consideradas como um grave crime. Somente em 1871 
o parlamento vota pela legalidade das Trade Unions. (Cf, Idem: 678)
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análises chamadas de “eurocêntricas”, as quais, portam um “endogenismo”, que 

restringe sensivelmente o complexo de determinações operantes na base dos 

processos  históricos,  tornando-os  reducionistas;  esse  problema  do 

“eurocentrismo”,  tão caro à tradição de “esquerda”,  geralmente se traduz num 

“progressismo linear”, isto é, em evolucionismo mecanicista. Voltaremos a isso no 

próximo ponto.

Na verdade, o processo nada “idílico” de “acumulação originária”,  a que 

nos referimos,  cujas diversas etapas,  sempre, segundo Marx,  têm seu centro, 

cronologicamente, na Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra – sendo 

nessa ultima, onde em fins do século XVII  se sintetiza o “sistema colonial”,  o  

“sistema  da  dívida  pública”,  o  “moderno  sistema  tributário”  e  o  “sistema 

protecionista”  -,  esteve  desde  o  primeiro  momento,  baseado  na  “mais 

avassaladora das forças”. Nesse sentido, dirá Marx: “O descobrimento das jazidas 

de ouro e prata na América, a cruzada de extermínio, escravização e o enterro da 

população aborígine nas minas, o começo da conquista e o saque das Índias 

Orientais,  a  conversão  do  continente  africano  em lugar  de  caça  de  escravos 

negros: são todos fatos que assinalam os alvores da era de produção capitalista” 

(Idem: 688). De modo que, a “barbárie” se constituiu, desde o início, como um 

traço característico da gênese desse modo de produção.

O chamado “sistema colonial” fazia prosperar aceleradamente o comércio e 

a  navegação  em  todas  as  regiões  do  mundo.  Como  resultado  do  mesmo, 

encontramos um processo crescentemente arrasador de  acumulação do capital 

no  centro  do  nascente  sistema-mundo.  A  dominação  a  “sangue  e  fogo”  das 

colônias  e  os  enormes  volumes  de  riquezas  daí  extraídos  eram  elementos 

fundamentais  que  possibilitaram  a  dita  expansão  de  capital.  “A  pilhagem 

conquistada fora da Europa mediante o saque descarado, a escravização e a 

matança, refluíam à metrópole para converter-se em capital” (Ibidem, p. 691). Por 

sua vez, as colônias ofereciam mercados para as manufaturas em expansão do 

centro, possibilitando uma acelerada acumulação, que além disso, era favorecida 

enormemente pelo regime de monopólio próprio do “sistema colonial”.

O papel fundamental jogado pelo “sistema colonial” estava relacionado, no 

período manufatureiro, ao fato de que a primazia no comércio – cada vez mais 

mundializado  –  permitia  a  supremacia  industrial  nos  espaços  centrais  da 

acumulação.  Mais  tarde,  com  a  consolidação  das  relações  propriamente 
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capitalistas, essa relação se inverte, e a supremacia industrial passa a permitir o 

domínio comercial.

Por  outro  lado,  o  “sistema  da  dívida  pública”,  que  tem  como  agente 

principal  os  nascentes  estados  europeus,  constitui-se  como  uma  alavanca 

decisiva  do processo de “acumulação originária”  nesses países.  O Estado do 

nascente sistema mundo capitalista, desde o início, leva o sela da alienação. Com 

o surgimento desse sistema de dívida pública, que o Estado deve garantir por 

meio de suas receitas e que, por sua vez, engendra os modernos bancos como 

seus instrumentos executivos essenciais, cria-se o “sistema tributário” moderno, 

que tem seu eixo de ação nos impostos sobre artigos de primeira necessidade, o  

que notoriamente os encarece. Marx destaca também o “sistema protecionista” – 

o  que  caracteriza  como  “um  meio  artificial  para  fabricar  fabricantes”  –  e  as 

“guerras comerciais”  como descendentes do verdadeiro período manufatureiro, 

que  se  desenvolveram  em  proporções  gigantescas  nos  anos  da  infância  da 

“grande indústria” (Cf. Ibidem, p. 694).

A modo de síntese, pode-se dizer que a “acumulação originária de capital”  

significa a expropriação do produtor direto, isto é, a destruição da propriedade 

privada baseada no trabalho. Em oposição à propriedade social, a propriedade 

privada existe onde os instrumentos e o trabalho, e as condições externas do 

mesmo  são  propriedade  de  “particulares”,  mas  seu  caráter  muda 

substancialmente se esses particulares são pessoas  que trabalham ou que não 

trabalham. A propriedade privada do trabalhador sobre seus meios de produção, 

nos diz Marx, é uma condição necessária para o desenvolvimento da produção 

social e da livre individualidade do próprio trabalhador.74

Poderíamos  dizer  que  esse  regime  encontra  suas  figuras  clássicas  no 

camponês,  que  trabalha  sua  própria  terra  e  no  artesão,  que  maneja  seus 

instrumentos  com domínio  técnico.  A  destruição  dessas  figuras  sociais,  como 

condição necessária para a transição ao capitalismo, significou a reunião de uma 

enorme variedade de pequenas propriedades em poucas propriedades gigantes, 

sendo esta, como vimos, a substância do processo de “acumulação originária”. 

74 Um regime baseado nessas características supõe a distribuição da terra e dos demais meios de 
produção, isto é, exclui a concentração dos mesmos. Também exclui a cooperação, a divisão do 
trabalho  dentro  dos  processos  de  produção,  o  domínio  social  sobre  a  natureza,  o  livre 
desenvolvimento das forças sociais produtivas, etc. Só é compatível com os estreitos limites de 
uma produção primitiva, elementar da sociedade, pela qual, não tem sentido reivindicá-la hoje e  
nem querer generalizá-la.

152



Da sua destruição, floresce a transformação dos meios de produção individuais 

dispersos  em  meios  concentrados de  produção.  Assim,  a  transição  de  umas 

relações  de  produção  a  outras  qualitativamente  distintas  constitui-se  –  pelo 

menos no exemplo “clássico” da Europa Ocidental – como um processo por meio 

do qual, a propriedade privada fruto do próprio trabalho e baseada na persuasão 

do  trabalhador  individual  e  independente  com suas  condições  de  trabalho,  é 

devorada pela propriedade privada capitalista, baseada na exploração do trabalho 

alheio, ainda que seja formalmente livre. (Cf. Ibidem, p. 699)

Uma  vez  que  esse  processo  resulta  na  consolidação  das  condições 

necessárias para o “natural” funcionamento do regime capitalista de produção, 

isto é, uma vez que os trabalhadores foram convertidos em assalariados e suas 

condições de trabalho em capital, a marcha do processo de acumulação faz com 

que a expropriação tome nova forma. Como vimos no capítulo anterior, a lógica 

da acumulação de  capital  faz  com que  a  expropriação,  a  partir  de  então,  se 

realize  entre  os  mesmos  capitalistas,  através  de  um  processo  onde  poucos 

capitalistas  absorvem  a  muitos,  provocando  um  nível  muito  maior  de 

“centralização” de capital. A respeito dessa dinâmica inerente à relação social do 

capital, projeta Marx:
“Paralelamente  con  esta  centralización  del  capital  o  expropiación  de 
muchos capitalistas por unos pocos, se desarrolla en una escala cada vez 
mayor la forma cooperativa del proceso de trabajo, la aplicación técnica 
conciente de la ciencia, la explotación sistemática y organizada de la tierra, 
la transformación de los medios de trabajo en medios de trabajo utilizables 
sólo colectivamente, la economía de todos los medios de producción al ser 
empleados como medios de producción de un trabajo combinado, social, la 
absorción de todos los países por la red del mercado mundial  y,  como 
consecuencias  de esto,  el  carácter  internacional  del  régimen capitalista. 
Conforme disminuye progresivamente el número de magnates capitalistas 
que usurpan y monopolizan este proceso de transformación, crece la masa 
de la miseria, de la opresión, del esclavizamiento, de la degeneración, de 
la explotación; pero crece también la rebeldía de la clase obrera, cada vez 
más numerosa y más disciplinada,  más unida y más organizada por  el 
mecanismo del mismo proceso capitalista de producción. El monopolio del  
capital se convierte en grillete del régimen de producción que ha crecido 
con él y bajo él. La centralización de los medios de producción capitales y 
la socialización del trabajo llegan a un punto que se hacen incompatibles 
con su envoltura capitalista (...)  Ha sonado la hora final de la propiedad  
privada capitalista. Los expropiadores son expropiados” (Ibid, p. 699).

Sem dúvida,  essa  longa  citação  de  Marx  precisa  ser  “problematizada”, 

especialmente em nossos dias, uma vez que, o regime de produção capitalista 

encontra-se em sua fase de maior maturação e explosão das suas contradições. 
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Mas, para além de qualquer determinismo histórico, de qualquer finalidade lógica 

da  história,  cremos  que  as  condições  subjacentes  à  análise  marxiana  da 

acumulação de capital, ou seja, a contradição inevitável entre o desenvolvimento 

das forças produtivas sociais e seu “envoltório”  capitalista,  é a medula trágica 

dessa ordem social.75

Assim, conclui Marx, a propriedade privada capitalista é a primeira negação 

da propriedade privada individual, baseada no próprio trabalho. Mas, a produção 

capitalista engendra as condições para sua segunda negação:  “a negação da 

negação”. Essa, na projeção marxiana, não restaura a propriedade individual já 

destruída,  mas  uma  propriedade  individual  que  reúne  os  progressos  da  era 

capitalista:  é  uma propriedade individual  baseada  na cooperação e  na posse  

coletiva da terra e dos meios de produção produzidos pelo próprio trabalho . (Cf. 

Ibidem, p. 700)

Por outro lado, com relação ao processo de transformação das estruturas 

materiais socialmente produzidas, que dá sentido a toda a formulação marxiana, 

são várias – e continuam sendo hoje – as polêmicas e as controvérsias. Uma 

delas, protagonizada pelo próprio Marx, dizia respeito à concepção de processo 

histórico que o célebre comunista sustentava; a existência ou não em sua teoria 

de uma “legalidade” que rege o movimento histórico – do tipo da “filosofia da 

história” hegeliana - , a qual, ia desenvolvendo-se de forma ampla até abranger 

todas as áreas do mundo e seria refletida como a expansão do modo capitalista 

de produção. Desde uma tal  perspectiva,  linear e desenvolvimentista,  que não 

pensamos  ser  a  de  Marx,  embora  seja  a  de  muitos  grupos  “marxistas”,  as 

chamadas sociedades atrasadas deveriam passar pelas sucessivas etapas que 

passaram  as  nações  desenvolvidas,  repetindo  tardiamente  aquele  modelo 

europeu “clássico” de desenvolvimento.

Justamente  sobre  essa questão,  logo da publicação do livro  O Capital, 

gera-se uma polêmica entre os chamados “populistas russos” e o próprio Marx em 

torno do capítulo XXIV sobre a “acumulação originária”. Sucintamente, os russos 

75 Nesse sentido, a história tem se encarregado de desmentir as interpretações sustentadas numa 
espécie de automatismo histórico, onde a superação do capitalismo seria possível sem a formação 
e a constituição de um sujeito coletivo que intervenha consciente e estrategicamente para realizar 
um plano. Nesse sentido, a experiência política dos últimos séculos mostra que a emancipação 
humana exige romper com a ordem social do capital, e isso está cada vez mais longe de seu uma 
conseqüência lógica “necessária” do próprio desenvolvimento capitalista.
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interpelam a Marx sobre algumas afirmações ali difundidas76 – também podemos 

encontrar outras em textos de combate como O Manifesto de 1848 – a respeito de 

se a trajetória histórica própria da Europa Ocidental - o objeto de análise de Marx 

no capítulo citado – devia reproduzir-se inexoravelmente no resto das regiões do 

mundo, especificamente na Rússia. O que se pode traduzir da seguinte maneira: 

sendo  a  Rússia  um país  “atrasado”,  onde  as  relações  capitalistas  são  muito 

embrionárias  e  o  processo de  acumulação originária  está  muito  longe  de ser 

completado, pode-se realizar a revolução socialista sem passar “primeiro” pelo 

capitalismo? São  essas  condições  capitalistas  afirmadas  “necessárias”  para  a 

passagem  ao  socialismo?  Esses  questionamentos  serão  decisivos  e  dividirão 

águas na cena política latino-americana ao longo de todo o século XX, sendo 

justamente por isso tão importante retomá-los criticamente hoje, no momento de 

pensar Nuestra América desde ela mesma.

3.3. Pensamento histórico-crítico de Nuestra América

Trata-se da atual proposta de  recuperar, redescobrir, reconstruir – desde 

uma perspectiva crítica, com base no materialismo histórico – as intersecções, os 

nexos e mediações existentes dentro do amplo e heterogêneo campo chamado 

pensamento  critico  latino-americano.  Este,  teve  sua  gestação  no  calor  dos 

processos produtivos e das lutas desenvolvidas em nossas sociedades ao longo 

da história moderna. Foi fecundado pelas experiências históricas revolucionárias 

da Europa, ainda que, com a preocupação de não tirar os olhos das concretas 

condições da realidade, de modo a não cair em uma visão linear e supra-histórica 

do “latino-americano”.77

76 É importante regatar que na edição francesa de O Capital, de 1875, são incluídas já certas  
correções a esse respeito, onde o fragmento que dizia “[...] todos os países da Europa Ocidental 
percorrem o mesmo movimento” é corrigido pela afirmação de que “Só na Inglaterra, e é por isso 
que tomamos este pais como exemplo, dita expropriação reviste sua forma clássica” (Cf. Dussel, 
1990, p. 256; traduçaõ nossa).
77 Entendemos aqui a América Latina como uma unidade contraditória, uma particularidade, cuja 
dinâmica  é  resultado  de  um complexo  de  determinações,  que,  dialeticamente,  a  contém e  a 
superam. Por outro lado, em seu desenvolvimento histórico concreto, essa unidade de diversos 
que  é  “Nuestra  América”,  lança  determinações sobre  o  processo  total  e  sobre  as  realidades 
singulares.  Assim,  longe de uma mera nomenclatura e  mais longe ainda de uma espécie  de 
apologia a qualquer regionalismo, “Nuestra América” torna-se um momento concreto (isto é, não 
uma mera idéia) do processo histórico;  uma realidade particular viva e operante. Seu processo 
histórico efetiva-se de acordo comas condições e circunstâncias que fazem da América Latina 
uma “particularidade” histórico-social. É nesse sentido, que falamos da necessidade de recuperar 
e  reconstruir  o  pensamento  crítico  e  genuinamente latino-americano;  não  por  um  localismo 
estreito, mas pela fidelidade ao objeto de análise: a atualidade do capitalismo na América Latina e  
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Dito pensamento crítico ou libertário na América latina, tem suas raízes 

históricas  mais  próximas  nas  figuras  de  Simón  Bolívar  e  José  Martí78,  entre 

outros, e só mais tarde se encontrará e se complementará com o marxismo, tanto 

através  de  representantes  nascidos  em seus  países,  da  importância  de  José 

Carlos Mariátegui ou Ernesto Guevara, como do marxismo de todas as latitudes, 

particularmente  por  aquela  vertente  paradoxalmente  adjetivada  de  “marxismo 

crítico” (Cf. Casas, 2006, p. 93). Nesse sentido, desde de Gramsci até Mão; de 

Lênin a Trotski, passando pelos avatares da III Internacional comunista em seu 

pouco mais de meio século de existência. Muitas têm sido as intersecções e os 

nexos  propiciados  pelo  particular  sistema  de  mediações  que  envolveram  a 

experiência teórica-política da libertação na América latina nos últimos séculos 

(desde os processo de independência e a formação dos Estados Nacionais); por 

isso, resulta extremamente complexa a reconstrução das diversas influências que 

nutrem o chamado pensamento crítico na América Latina.

Parte-se  do  pressuposto  de  que,  particularmente,  existe  um  “marxismo 

latino-americano” (sobretudo,a partir de Mariátegui e outros), que se pode vincular 

a uma tradição crítica do pensamento – ampla e heterogênea mas com unidade – 

que se desenvolveu e se expressou na América Latina através de diversas formas 

históricas. Chamamos de pensamento crítico ou teoria crítica latino-americana, o 

pensamento  surgido  das  teorias  subjacentes  e  operantes  em  suas  lutas 

emancipatórias, que no início do século XX recebera a contribuição do marxismo. 

Este, de maneira decisiva, tornar-se-á uma ferramenta fundamental na busca por 

transformar a realidade particular dessas terras, a partir da compreensão de suas 

específicas  experiências  sócio-históricas,  contribuindo  decisivamente  para  a 

compreensão do “ser precisamente assim” das mesmas.

Numerosas  experiências  de  lutas  sociais  latino-americanas  receberam 

influência  do  marxismo (o  genuinamente  crítico  e  não  o  dogmático)79,  o  que 

convergirá  com  as  vertentes  de  pensamento  da  emancipação  na  América. 

Seguramente,  o exemplo emblemático disso é o ciclo de lutas pela “Segunda 

os desafios postos à profissão do Serviço Social. 
78 Alguns autores sustentam que os antecedentes históricos do pensamento latino-americano da 
emancipação podem ter origem no século XVI,  com as declarações de Frei  Bartolomé de las 
Casas, no México, que denunciou enfaticamente o extermínio da população nativa nos marcos da 
colonização da América,  perante os ouvidos,  convenientemente ensurdecidos,  da Coroa e da 
Igreja espanholas.
79 Dirá  Casas,  assim  como  o  chamado  pensamento  crítico  latino-americano,  libertário ou  de 
emancipação não se limita  ao campo do marxismo,  não se pode considerar  todo e qualquer 
marxismo formando parte do pensamento crítico.
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Independência”,  que  são  desencadeados  nos  marcos  do  segundo  pós-guerra 

mundial, e em Nuestra América se  particulariza na  Revolução cubana de 1959. 

Nesse  sentido,  a  forma  correta  de  expor  o  problema  das  relações,  nexos  e 

intersecções  entre  o  “pensamento  crítico  latino-americano”  (fruto  do  acúmulo 

político-cultural construído nas experiências das lutas sociais, das lutas de classe 

na América) e o materialismo histórico consistiria em entendê-los como momentos 

complementares, que se auto-alimentam e de nenhuma maneira são excludentes, 

nem antagônicos.80

É esse então, um pensamento crítico, que nutrido da teoria social marxiana 

e  da  tradição  marxista (destacando-se  aqueles  que  se  preocuparam  com  os 

problemas das revoluções na periferia  do sistema),  precisa  avançar  mais  que 

isso,  precisa  atualizar  e  revisar  muitas  questões  da  experiência  histórica,  e 

redefinir estratégias e modalidades de criação do real; é apenas nesse sentido 

essencial que se precisa ir mais além dos clássicos, e não por uma ansiedade do 

“novo”.

Nesse  sentido,  se  observarmos  a  experiência  histórica  latino-americana 

propriamente  dita,  vemos  que  são  reunidos  sob  o  nome  de  Primeira 

Independência os processos políticos e as lutas sociais sucedidas no continente 

desde  finais  do  século  XVIII  e  inícios  do  seguinte,  que  expressavam  o 

esgotamento  do  “sistema  colonial”  característico  do  amanhecer  moderno  na 

América. No transcurso dessas lutas pela independência encontram-se presentes 

uma  diversidade  de  correntes  teórico-ideológicas,  que  em  maior  ou  menor 

medida,  ou  bem  repetiam  e  extrapolavam  modelos  estrangeiros  em  voga  (é 

possível  recordar  que  muitos  processos  de  independência  nacional  foram 

patrocinados  pelas  próprias  potências  estrangeiras  em  ascensão  histórica; 

especialmente  Inglaterra),  ou  bem  se  combinavam  com  ideias  surgidas  dos 

processos  singulares,  de  acordo  com  o  exame  das  condições  sócio-histórico 

concretas e com projetos de genuína independência.

Não foram poucas as  experiências  onde a  dinâmica das circunstâncias 

específicas  provocou  a  emergência  de  idéias  que,  se  nunca  estiveram 

precisamente  formuladas,  não  eram  uma  mera  repetição  conveniente  dos 

80 Desde  nossa  perspectiva,  qualquer  formulação  que  pretenda  colocar  em  termos 
(necessariamente)  antagônicos essa relação teórico-filosófica e  de cultura  política  na América 
Latina,  estará  condenada  ao  reducionismo  no  pensamento,  não  conseguindo  captar  a 
concretização histórica do princípio dialético, a justa relação, entre o problema da unidade (latino-
americana) e a efetiva diversidade que nela se faz presente.
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modelos sócio-políticos e econômicos engendrados na Europa ou América  do 

Norte.81 Nesse sentido, podem ser reconhecidos, na experiência histórica latino-

americana,  pensamentos –  muito  desiguais,  por  certo  –  que  se  buscou fazer 

desde “nós mesmos”, ou desde uma independência muito mais efetiva, autêntica, 

genuína e radical, que a historicamente resultante na grande maioria das nações 

americanas; uma universalidade mais verdadeira.

Se  tomarmos  o  exemplo  do  Haiti  -  a  antiga  ilha  de  Santo  Domingo, 

importante  colônia  do império  francês -  ,  pode-se dizer  que a “revolução dos 

jacobinos negros”, em que se decide abolir a escravidão e a servidão na alvorada 

do século XIX, acabará massacrada (pela emancipatória “revolução francesa”) por 

colocar  em  questão  o  caráter  oligárquico  e  elitista que  os  projetos  de 

Independência latino-americanos queriam manter e que finalmente conseguiram. 

Outros exemplos são as lutas de  Hidalgo e  Morelos no  México ou as de  José 

Artigas nas “Províncias unidas do sul”, e podemos encontrar forças libertárias em 

quase todos os processos independentistas. Por outro lado, esses episódios de 

luta  social  não  anulam  o  fato  de  em alguns  países  de  Nuestra  América,  os 

processos  de  independência  assumirem  uma  “condução  pelo  alto”  mais 

transparente, ou que desde o início tenham sido desenhados pelas elites.

Durante  o  período  da  Primeira  Independência,  merecem  destaque,  O 

Plano do argentino Mariano Moreno, a figura emblemática de Simón Bolívar e a 

férrea atitude indenpendentista de Morelos, entre outros. De acordo com a analise 

de Casas (2006), Bolívar foi reivindicado por figuras revolucionárias de enorme 

relevância na história de  Nuestra América,  como Francisco Bilbao, José Martí, 

Fidel  Castro  e  Ernesto  Guevara  ,  entre  outros,  e  atualmente,  volta  a  adquirir 

importância  com  o  desenvolvimento  da  chamada  “Revolução  bolivariana”  na 

Venezuela. Além de grande militar, estadista e pensador, o libertador revela-se 

um bom escritor; sua relevância consiste na conjugação de clareza conceitual e 

doutrinária com uma clara visão estratégica, baseada em princípios progressistas 

de  organização  política  e  democrática,  porém  ancorada  num  forte  realismo 

político,  que  lhe  permitiu  adaptar-se  as  idas  e  vindas  do  processo  de 

81 Nesse sentido, é importante reforçar a idéia de que os resultados não são inexoráveis;  não 
estão pré-determinados. A história, não obstante, as probabilidades, as tendências dominantes no 
real,  estão abertas à dinâmica das forças sociais presentes,  que portam interesses,  formulam 
projetos societários e se movem politicamente em função dos mesmos.
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independência.  Teve  uma  visão  americana,  ainda  que  meridional,  afirma  o 

uruguaio (ibidem, p. 99)82.

Na perspectiva do critico cubano R. Fernandes Retamar (2004), uma vez 

consolidado  o  processo  de  Independência,  pode-se  identificar  duas  grandes 

vertentes de pensamento político-cultural na América presentes no nascimento 

dos  estados-nação  no  continente,  que  os  acompanharam  em  seu 

desenvolvimento histórico ao longo de todo século XIX e boa parte do XX. Pode-

se dizer que essas duas vertentes buscavam modelar a constituição inicial  de 

nossos  países,  opondo-se  e  enfrentando-se  em  intensas  lutas  ideológicas-

políticas, das quais uma saia vitoriosa. Nesse quadro, a vertente que triunfou, que 

se tornou dominante, propunha desenhar uma pátria segundo as necessidades do 

criollo, isto é, dos europeus nascidos na América. Assim, segundo este  autor, a 

cosmovisão  que  prevalece  e  se  instala  como  “oficial”  na  história  estaria 

caracterizada essencialmente “pelo desenho da pátria do criollo” (Cf. Retamar, 

2004, Classe II). 

Referências fundamentais dessa vertente de pensamento, que é expressão 

do  processo  particular  latino-americano,  seriam  o  “grande  prócer”  argentino 

Domingo  Faustino  Sarmiento,  Juan  Batista  Alberdi  e  Esteban  Echeverría;  o 

venezuelano Andrés Bello; o chileno Victorino Lastarria; o cubano José Antonio el 
cubano José Antonio Saco;  o mexicano Justo Sierra,  entre outros;  todos eles 

grandes  pensadores,  homens  de  letras,  “grandes  fundadores  de  povos”, 

preocupados  por  desenhar  coerentemente  “pátrias a  la  medida  del  criollo” 

(ibidem). Voltando a Casas, dirá que esses pensadores
“Asumen la derrota del ideal latinoamericanista y jacobino de varios 
de los líderes independentistas, y en no pocos casos la ‘celebran’. Se 
proponían  diseñar  patrias  propias,  que  se  imaginaron  como 
homólogas o como versiones transatlánticas de los países europeos 

82 Cabe mencionar aqui o artigo que Marx escreveu sobre Bolívar em 1858, intitulado “Bolívar e 
ponte”  (remetemos para essa polêmica,  o trabalho de José Aricó:  Marx e América Latina,  de 
1982). Segundo Casas, no texto de Marx o libertador é retratado a partir de resíduos de certa  
concepção hegeliana dos “povos sem história” e um anti-bonapartismo prejudicial, que leva a ver o 
latino-americano como uma espécie de monarca autoritário; um Napoleão na periferia. Dito artigo, 
que  é  sem  dúvida  transversal  na  obra  marxiana,  creditou  o  desencontro  das  tendências 
revolucionárias  ao  interior  do  chamado  pensamento  crítico,  gerando  divisões  e  falsos 
antagonismos, sempre bem aproveitados pelas classes dominantes daqui e de mais além. Por 
outro  lado,  tampouco,  concordamos com as perspectivas  não-marxistas  ou pós-marxistas  que 
vêem no dito artigo uma “clara e cristalina” mostra de eurocentrismo no pensamento de Marx. Se 
tivermos uma leitura do conjunto da obra marxiana, que considere as análises políticas e outros 
textos onde aborda  a questão nacional  e  colonial,  ou mais  especificamente,  a  polêmica pela 
caracterização dos comunas rurais na Rússia, pode-se ver que esse suposto eurocentrismo de 
Marx não é mais que um ardil ideológico para amputar da realidade latino-americana a perspectiva 
revolucionária inaugurada pelo célebre alemão.

159



del  capitalismo  central,  o  también,  progresivamente,  otros  se 
identificaron  con  el  modelo  político  y  cultural  de  Estados  Unidos 
(como Sarmiento y  Alberdi).  De ahí  el  anhelo,  en varios de estos 
pensadores, de estimular la inmigración blanca, europea, y el haber 
facilitado  la  condición  neo-colonial  que  usufructuaron  las  nuevas 
metrópolis, como fundamentalmente Inglaterra. Aquí la patria dejaba 
de  ser  América,  como para  Bolívar,  y  pasaba  a  ser  cada  nación 
particular,  con un anhelo claramente europeizante-occidentalizante, 
con  base  en  aquellos  modelos  mas  o  menos  importados 
acriticamente (Casas, 2006, p. 101).

Outro traço marcante que caracteriza essa vertente de pensamento (bom 

explicar, não é homogênea; isto é, devemos distinguir concepções racistas como 

as de Sarmiento ou, por momentos de Alberdi, com Bello, por exemplo, que tem 

uma visão mais ampla do americano), está dado pelo fato de que em seu campo 

se  instalará  a  “célebre”  polaridade  civilização  ou  barbárie,  apresentando-se, 

naturalmente, como expressão da primeira frente ao “atrasado”, o “selvagem”, o 

“bárbaro”.

A segunda vertente de pensamento destacada por Retamar (2004), esteve 

muito presente no processo da Primeira Independência, mas acabou derrotada, 

pode  ser  resumida  em:  “ou  inventamos  ou  erramos”;  está  representada, 

principalmente  por  figuras  como  o  venezuelano  Simón  Rodrigues  (mestre  de 

Bolívar), o chileno Francisco Bilbao83, entre outros, que rechaçaram enfaticamente 

“a  grande  hipocrisia  de  cobrir  todos  os  crimes  e  atentados  com  a  palavra 

civilização”,  referindo-se  ao  expresso  pedido  de  gentes  civilizadas como 

Sarmiento, por exemplo, do extermínio de índios e gauchos dessas terras. Longe 

de qualquer “provincianismo autóctone”, ou qualquer “particularismo anacrônico”, 

de qualquer “anti-ocidentalismo raso” ou “anti-modernidade”, esses  pensadores 

vão constituir-se em “ponte ideológico-cultural e política” entre o jacobinismo e o 

latino-americanismo de alguns líderes da Primeira Independência, especialmente 

de Bolívar – mais tarde de José Martí, Rodo, Vasconcelos, até Césaire.

Não  cabe  nesse  trabalho  um  desenvolvimento  mais  profundo  dos 

fundamentos  dessa  perspectiva  crítica  fundante  do  que  aqui  chamamos  de 

“pensamento histórico-crítico latino-americano”, basta apenas esse parágrafo de 

Bilbao para explicitar a radicalidade da qual ele mesmo era portador:
 “Colonización, inmigración, gritan los políticos. ¿Porqué no colonizáis 
vuestra tierra con sus propios hijos, con vuestros propios hermanos, 

83 Remeto o leitor  ao texto de Bilbao: “Iniciativa da América”, de 1865, onde poderá apreciar muito 
claramente  a  contraposição  desse  pensador  com  concepções   como  as  de  Sarmiento,  por 
exemplo; ou com o próprio modelo dos Estados Unidos. Em poucas páginas Bilbao desenvolve 
sua crítica ao “modelo civilizatório” que se consolidou com a Primeira Independência.
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con sus actuales habitantes, con los que deben ser sus propietarios y 
poseedores?  (...)  La  conquista  otra  vez  se  presenta.  Las  viejas 
naciones piráticas se han distribuido el Continente y debemos unirnos 
para  salvar  la  civilización  americana  de  la  invasión  bárbara  de 
Europa.”(Bilbao apud. Casas, ibidem, p. 102) 

A  consolidação  dos  projetos  de  pátrias  “á  medida  do  criollo”,  como 

resultado da Primeira Independência, consolida aquela matriz ideológica cultural, 

que nas últimas décadas do século XIX já estará fundida com as concepções 

liberais e positivistas, trazidas com a hegemonia inglesa a nosso continente. Em 

fins do século, o  positivismo já havia penetrado profundamente no pensamento 

hispano-americano, ainda que, convivendo com um incipiente e tímido socialismo 

de  cariz  utópico.  Por  sua  parte,  o  liberalismo procurará  homogeneizar  as 

“sociedades  civis”  latino-americanas,  tornando-se   -  por  meio  do  reformismo 

liberal  –  uma  importante  força  no  processo  de  transição a  relações  sociais 

especificamente capitalista.

De  acordo  com  Casas,  foram  fundamentalmente  dois  os  obstáculos 

impeditivos  para  que  esse  reformismo  liberal  abrisse  lugar  a  uma  revolução 

democrático-burguesa e a um desenvolvimento nacional autônomo na América 

latina; por um lado, a perda de direção do bloco liberal por parte da pequena 

burguesia e classes médias, que termina em mãos de um “neo-latifundiarismo 

agressivo”. O segundo, foi a expansão do imperialismo – agora, norte-americano 

– a partir dos anos 1880. Esses vetores conformam o quadrante histórico que 

marcará a reflexão e a ação política de pensadores, movimentos e organizações 

em fins do século XIX e inícios do XX (Cf. Ibidem, p. 103).

Sem dúvidas,  um dos mais altos pontos do pensamento histórico-crítico 

latino-americano é do cubano José Martí.  Segundo Casas, um homem letrado, 

que soube combinar a aguda reflexão com a prática política; sua concepções se 

fundamentavam em um conceito fortemente anti-imperialista, latino-americanista 

e democrático popular (Cf. Idem: 104). Em seu célebre ensaio de 1891: “Nuestra 

América”,  pode-se  encontrar  evidências  preciosas  da  qualidade  de  seu 

pensamento,  a  lucidez  com  que  denuncia  o  perigo  de  manterem-se  no 

“estrangeirismo”, em que estavam submersas as elites governantes e importantes 

segmentos das recém criadas nações latino-americanas.

Anti-racista  por  excelência   e  contrário  à  polaridade  “sarmientina”  entre 

civilização e barbárie,  Martí  ocupa-se sabiamente dos problemas derivados da 

implantação  de  modelos  políticos  e  sociais  forâneos,  que  extrapolam  nossa 
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particular  realidade  sub-continental.  Para  ele,  tratava-se  de  uma  batalha  por 

recuperar as próprias raízes de nossos povos, de erguer Nuestra América sobre 

bases políticas,  autenticamente  democráticas,  relacionadas às causas comuns 

dos oprimidos, incorporando efetivamente o índio, o negro, o camponês; a criação 

genuína devia tomar o lugar ocupado pela cópia, a imitação; a unidade dos povos 

de Nuestra América torna-se indispensável para enfrentar o maior e mais próximo 

perigo  que  a  ameaça  :  o  imperialismo  norte-americano  em  ascensão.  Martí 

observou,  com  uma  lucidez  ímpar,  o  vigor  das  tendências  expansionistas  do 

imperialismo norte-americano e as conseqüências para Nuestra América, a partir 

daí, passa a exaltar a necessidade de um Segunda Independência da América 

hispânica.

Outra referência necessária dessa vertente crítica latino-americana é José 

Carlos Mariátegui (1894-1930), unanimemente considerado um dos primeiros e 

mais  relevantes  representantes  do  marxismo  na  América  latina.  Como  Martí, 

Mariátegui era um grande escritor crítico da realidade que o circundava; centrará 

suas preocupações em compreender as condições particulares em que se deve 

pensar  e  desenvolver  os  projetos  societários  e  as  estratégias  políticas  de 

transformação das estruturas de opressão e exploração na América latina, muito 

especialmente em seu país: Peru.

Desde as primeiras décadas do século XX, e junto a outros pensadores da 

revolução em Nuestra América - como o chileno Emilio Recabarren; os cubanos 

Martínez Villena e Julio Mella; Emilio Frigoni no Uruguai e o “anarquismo peculiar” 

de Gonzáles Prada no Peru -, até sua precoce morte em 1930, quando contava 

apenas  com  36  anos,  Mariátegui  procurará  pensar  as  circunstâncias  sócio-

históricas próprias de nossas nações para, a partir dali, revolucioná-las em um 

sentido  emancipador;  o  conteúdo  do  dito  projeto  societário  de  Mariátegui  é 

claramente inspirado no socialismo. Ao mesmo tempo, na URSS, estão sendo 

criadas as bases do que ficaria conhecido como “marxismo oficial”, uma vez que, 

o processo de stalinização da III Internacional experimentara um desdobramento 

implacável,  que possibilitou presença e um protagonismo fortes nos processos 

políticos latino-americanos ao longo de boa parte do século passado.84

84 Sua estadia “obrigada” na Europa, permitiu-lhe aprofundar e acrescentar sua formação teórico-
ideológica. O contato direto com a realidade política da Itália – país em que residiu durante os  
anos de exílio e que vivia dias de intensas lutas sociais -, onde a emergência, como protagonista 
central no cenário político nacional, do proletariado industrial do “rico e desenvolvido” norte italiano 
confirmava  as  tendências  históricas  desenvolvidas  pela  crítica  teórica  marxiana  ao 
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Esse revolucionário peruano morre ao amanhecer do dito processo, ainda 

que,  avistando  claramente  as  tendências  que  o  empurravam.  Do conjunto  de 

reflexões contidas em sua obra, podemos deduzir posições teóricas-políticas bem 

diversas daquelas assumidas pelos Partidos Comunistas latino-americanos desde 

1930,  quando  começaram  a  se  mover  dentro  da  órbita  controlada  pela  III  

Internacional  Comunista  já  stalinizada.  Como  é  sabido,  a  complicação  das 

revoluções na Europa ocidental desenvolvida – que para Lênin era determinante 

fundamental das possibilidades históricas do avanço do processo revolucionário 

na nascente  República dos Soviets -  ,  e a morte prematura do principal  líder 

bolchevique em 1924, junto com as dificuldades político-organizativas derivadas 

de  tal  fato  trágico,  tiveram  uma  importância  decisiva  para  a  consolidação 

daqueles setores conservadores na direção política do processo.

De modo que, no momento da morte de Mariátegui, os primeiros sinais do 

claro de esgotamento daquelas energias civilizatórias, que irromperam em todos 

os âmbitos da vida social, muito especialmente, no mundo das idéias desde início 

do século, começaram a evidenciar-se. A revolução no “ocidente” não prosperou, 

porém retrocedeu naqueles tempos de ascendência histórica das fascismos na 

Europa; a revolução soviética também se estancou, não obstante seus incríveis 

níveis  de  “crescimento”  econômico,  que  converteram  a  URSS  em  uma 

superpotência  mundial,  sobretudo  no  plano  militar,  especialmente,  a  partir  da 

consolidação de J. Stalin nas rendas do PCUS.

Nesse  sentido,  e  ainda  que  pareça  uma  redundância,  dizemos  que  o 

marxismo de Mariátegui é “criador”. Forjado naqueles anos dourados da crítica 

marxista, e filho dela. Foi esse “mirante crítico do marxismo”, o que lhe permitiu, 

com tão precisos e preciosos termos, com uma efetividade histórica na análise, 

que  pouco  voltou  a  se  repetir  no  pensamento  crítico  latino-americano,  “O 

problema do Índio” na América – especialmente no Peru dos incas.

Para  ele,  de  outra  parte,  a  “burguesia”  latino-americana havia  chegado 

muito tarde na cena histórica, o que a condenava a dependência e a submissão 

ao poder econômico, político e militar do imperialismo. No contexto do modo de 

desenvolvimento da acumulação capitalista.  Mariátegui  vivencia e nutre-se desse excepcional e 
rico processo de formulação teórica-política,  que influenciado pela revolução dos bolcheviques de 
1917 na Rússia, reunia figuras com pensamentos da envergadura de um Lênin,  um Gramsci, uma 
Rosa de Luxemburgo, um Lukács, entre muitos outros fundamentais. O marxismo de Mariátegui é 
forjado, justamente, nesse ambiente histórico, onde a criação da III Internacional responde a um 
movimento autenticamente revolucionário; onde as energias emancipatórias da primeira revolução 
socialista triunfante estavam mais vivas e férteis que nunca.

163



produção  capitalista,  dirá  o  autor,  os  países  de  nosso  continente  estão 

inevitavelmente  destinados  a  serem  dominados  pelo  imperialismo  e  os 

monopólios  internacionais.  A  única  alternativa  para  escapar  de  tão  perversas 

relações é tomar o caminho do socialismo. (Cf. Casas, 2006, p. 109)

Seu livro mais importante, os “Sete ensaios de interpretação da realidade 

peruana”, é considerado a primeira análise marxista de um país latino-americano. 

Ali, Mariátegui desenvolve uma hipótese sobre Nuestra América, referente ao fato 

de que no Peru nunca existiu uma burguesia progressista em âmbito nacional, 

com uma natureza liberal e democrática85. Por isso, para o amauta, a revolução 

na América Latina só pode ter uma caráter socialista, e deverá incluir e combinar  

objetivos  agrários  e  anti-imperialistas,  posto  que,  não  há  espaço,  nem 

possibilidades de desenvolvimento  de um capitalismo independente.  De modo 

que,  para  esse  autor,  nas  periferias  do  capitalismo,  é  o  socialismo que deve 

cumprir a “missão” histórica que, segundo o modelo clássico da Europa ocidental,  

caberia à típica burguesia revolucionária.  Por isso, Mariátegui não alimenta as 

concepções de revolução “por etapas”,  que prevaleceu na grande maioria dos 

Partidos  Comunistas  latino-americanos,  especialmente  a  partir  da  década  de 

1930.

No  ensaio  intitulado,  “O  problema  do  Índio”,  dos  “Sete  ensaios  de 

interpretação da realidade peruana” de 1952, dirá que todas as teses sobre o 

problema  indígena  que  ignorem  ou  contornem  como  problema  econômico  e 

social, são outros tantos exercícios teoréticos estéreis condenados a um absoluto 

descrédito” (Cf. Mariátegui, 1952, p. 35).

Para o amauta, as causas da tragédia indígena devem ser buscadas na 

economia  do  país,  e  não  nos  mecanismos  administrativos,  jurídicos  ou 

eclesiásticos,  nem  nas  “raças”,  nem  em  condições  culturais  ou  morais.  O 

problema do Índio no Peru (e poderia ser estendido a outras regiões da América)  

não é um problema moral, pois suas raízes profundas encontram-se no regime de 

propriedade da terra.

No prólogo que apresenta o livro “Tempestade nos Andes” de Valcárcel,  

esse “veemente e beligerante evangelho indigenista” (ibidem, p. 39), Mariátegui 

desenvolve seu ponto de vista ante esse peculiar problema na América Latina. 

85 Isso se pode estender a muitos outros países do continente, menos àquelas experiências mais 
clássicas, onde   se formou uma “burguesia nacional” mais consistente, como poderia ser o caso 
da Argentina. 
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Dirá que “la reivindicación indígena carece de concreción histórica mientras se 

mantiene en un plano filosófico o  cultural.  Para  adquirir  realidad,  corporeidad, 

necesita  convertirse en reivindicación económico-política.  El  socialismo nos ha 

enseñado a plantear el problema indígena en otros términos. Hemos dejado de 

considerarlo abstratamente como un problema étnico o moral para reconocerlo 

concretamente como problema social, económico y político. Y entonces, lo hemos 

sentido por primera vez, esclarecido y demarcado”. (ibidem)

Confrontando  abertamente  a  concepção  liberal  burguesa,  que  trata  o 

problema do índio como um problema “racial”, com reflexos culturais e morais, 

segundo a qual, este não poderia ser resolvido mediante um fato político ou uma 

reforma estrutural (posto que, não garantiria que os vícios e os maus costumes 

indígenas  mudassem imediatamente,  ou  seja,  colocando  a  questão  como um 

problema moral ou cultural), Mariátegui contestará que a miséria moral e material  

da “raça” indígena aparecem como conseqüência do próprio regime econômico e 

social, que sobre ela pesa desde a conquista. Ao “feudalismo” colonial seguiu o 

“gamonalismo” no Peru; isto, é o regime dos grandes latifundiários ou grandes 

proprietários  de  terras,  aos  que  se  somaram  um  conjunto  de  funcionários, 

intermediários e “parasitas”, e onde, não poucas vezes”, até o índio analfabeto 

põe-se a seu serviço.  Para nosso autor,  o  fator  central  do fenômeno está na 

hegemonia da grande propriedade semi-feudal sobre a política e o mecanismo do 

Estado.  Por  conseguinte,  afirmará  o  amauta,  se  quiseres  acabar  com  essa 

“questão”, que muitos tentam compreender apenas na superfície, é sobre esse 

fator que deve estar concentrada a atuação. (Cf. Ibidem, p. 41)

A independência, a formação da república, poderiam ter acabado com o 

“gamonalismo” por meio da aplicação dos princípios liberais do capitalismo, mas 

isso,  tampouco,  ocorreu  no  Peru.  Ali,  como  em  tantos  outros  processos  de 

independência da América latina, esses mesmos princípios progressistas foram 

sabotados pelos grupos que “deviam” aplicá-los. Não foi por outro motivo que o 

liberalismo,  durante  mais  de  um século  foi  importante  para  liberar  o  índio  da 

servidão  em  que  se  encontrava  preso;  servidão  essa,  completamente 

complementar à estrutura latifundiária própria de nosso continente. Por isso, dirá 

o marxista latino-americano, o pensamento revolucionário não pode ser já liberal 

na  América  latina,  mais  sim  socialista.  O  desenvolvimento  do  capitalismo 

internacional na América havia chegado a um ponto, em que não era possível ser 
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nacionalista ou revolucionário sem ser socialista; isto, porque não existe e não 

existiu  no  Peru  uma  “burguesia”  progressista,  com  sentido  nacional,  que  se 

professasse liberal e democrática, que inspire sua política nos postulados de sua 

doutrina. (Cf. ibidem).

O regime de propriedade da terra inviabilizava, de fato, qualquer legislação 

de  proteção  ao  indígena.  O  trabalho  gratuito  e  o  forçado,  proibidos  pela  “lei 

escrita”,  encontravam-se,  no  entanto,  ainda  muito  vivos  dentro  do  latifúndio. 

Alguns anos antes de Mariátegui, Gonzáles Prada havia afirmado claramente que 

a “questão do índio” era, antes de pedagógica, econômica e social, relacionada 

diretamente com o problema da propriedade da terra. Desse modo, ficava claro 

para o amauta, que a experiência de todos os países que saíram de regimes do 

“tipo feudal”, mostra que o direito liberal, civil e individual das pessoas só pode 

funcionar efetivamente a partir, justamente, da dissolução dos “feudos”.

Mariátegui  tem  muito  claro  que  tratar  o  problema  indígena  como  uma 

questão  étnica,  naturalizando-a,  significa  alimentar  a  dominação  e  exploração 

imperialista. Defende a idéia de que “o conceito das raças inferiores serviu ao 

ocidente branco para sua obra de expansão e conquista”.  Dirá que: “esperar la 

emancipación  indígena  de  un  activo  cruzamiento  de  raza  aborigen  con 

inmigrantes blancos,  es una ingenuidad anti-sociológica,  concebible  solo en la 

mente rudimentaria de un importador de carneros merinos” (ídem: 44).

3.4. Nuestra América e sua problemática unidade 

“O  movimento  do  singular  ao  universal  e  vice-versa  é  sempre 
mediatizado  pelo  particular;  ele  é  um  membro  intermediário  real, 
tanto na realidade objetiva quanto no pensamento que a reflete de 
um modo aproximativamente adequado” (Lukács, 1978, p. 112). 

Algumas outras perguntas resultam fundamentais para uma argumentação 

não mistificadora sobre a América Latina: existe um pensamento crítico latino-

americano? Se a resposta for afirmativa: a partir de quais coordenadas teórico-

ideológicas  se  conforma  dita  vertente  de  pensamento  que  reclama  expressar 

“genuinamente” a história social de nossa América? E fundamentalmente: por que 

é necessário recuperá-lo, recriá-lo, para a compreensão do presente? Finalmente: 

como  se  posiciona  o  amplo  e  heterogêneo  campo,  chamado  marxista,  com 

relação a isso?
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A partir de nossa perspectiva, entendemos o chamado pensamento crítico 

latino-americano como o processo histórico de formulação teórico-ideológica que, 

baseada em determinados princípios metodológicos, se apresenta como proposta 

explicativa para compreender as determinações particulares dos processos que 

conformam a existência do  ser  social  latino-americano.  América  Latina  aqui  é 

considerada como realidade particular, portadora de um ser precisamente assim, 

historicamente  determinado. Vejamos  quais  são  os  fundamentos  dessa 

afirmação.

Partimos  declarando  que  para  resistir  à  crítica,  esse  pensamento  deve 

fundamentar devidamente a unidade de análise que propõe, com rigor analítico e 

coerência lógica.  Entendemos que,  a  unidade da América Latina se cria e se 

recria  a  partir  das mediações particulares  presentes  nos diferentes  momentos 

históricos,  que  estão  de  acordo  com  as  características  específicas  e  as 

resultantes  das  lutas  sociais  protagonizadas  pelas  distintas  forças  políticas 

atuantes em um cenário histórico determinado. Nesse sentido, uma recomposição 

crítico-dialética da particularidade latino-americana,  este pensar  sobre  e desde 

Nuestra América,  constitui-se, essencialmente, como uma resposta à chamada 

perspectiva  eurocêntrica,  tão  presente  na forma hegemônica  como a  América 

Latina tem sido pensada.

A partir desse panorama geral, nos deteremos agora naqueles “princípios 

metodológicos” mencionados, fundamentais para compreender  Nuestra América 

em sua contraditória  e  complexa  existência  concreta.  Assim,  comecemos nos 

perguntando,  que  tipo  de  unidade  Nuestra  América representa?  Em  primeiro 

lugar,  caberia  dizer  que  é  uma  totalidade viva  e  em  processo,  constituída 

essencialmente pela  unidade de diversos. Portanto, não pode ser tratada como 

“identidade” , como unidade abstrata,  dada e acabada; fazendo isso,  corre-se o 

risco de uma generalização superficial e forçada de certos traços particulares da  

realidade;  de  uma  homogeneização  unilateral  que  produz  uma  “ilusão  de  

universalidade” (ou uma universalidade ilusória).86

Nesse sentido,  desde nossa perspectiva,  a  dialética  parece oferecer  as 

chaves mais adequadas para este tipo de análise. Segundo, Lukács:
“Não é um acaso, evidentemente, que a crítica de Marx a Hegel se 
concentre sobre o problema do universal. Não só porque se trata de 

86 Para o problema da “falsa universalidade” remeto o leitor à crítica que o  jovem Marx realiza, já  
em 1843, da obra de Hegel,  Filosofia do Direito, publicada com o título  “Crítica da Filosofia do 
Direito de Hegel”. Também ver a introdução dessa obra.
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uma categoria do pensamento científico (e o marxismo, que funda 
um  novo  tipo  de  ciência  qualitativamente  superior,  deve 
necessariamente determinar com exatidão os conceitos centrais da 
ciência e eliminar  qualquer  possibilidade de ser confundido com a 
pseudociência do idealismo e da metafísica), como também porque a 
definição  errônea da categoria  da universalidade  tem uma função 
importantíssima na apologia do capitalismo” (Ibidem, p. 84).    

Como  dizíamos,  quando  pensamos  sobre  Nuestra  América,  o  fazemos 

desde a idéia de “unidade em processo”; uma unidade problemática, que através 

de nexos  e determinações e  de uma dinâmica contraditória  que vincula  seus 

momentos constitutivos é criada e recriada permanentemente como totalidade, 

como unidade de diversos. A este respeito, dirá o filósofo:
“O método dialético de Marx – no qual a história, a sociedade e a 
economia  são  representadas  como  um  processo  unitário 
indissociável  (mantendo-se  firmemente  a  prioridade  da  base 
econômica)  –  é  uma  intensa  polêmica,  portanto,  contra  esta 
separação  mental  daquilo  que  na  realidade  é  ligado,  contra  esta 
unilateralização  abstrata  de  setores  parciais  artificiosamente 
divididos,  contra  a  exclusão  das  reais  mediações  econômicas  e 
sociais,  contra a dissolução artificiosa e sofística das contradições, 
etc.” (Lukács, 1978, p. 94).

Um elemento importante para abordar os termos da unidade latino-

americana  é  a  consideração  da  experiência  histórica-política  acumulada  no 

continente,  fruto  de  intensas  e  permanentes  lutas  sociais,  que  também  tem 

forjado diversas culturas políticas. Assim, primeiramente, pode-se dizer que se 

trata  de  uma  unidade  que  não  nega  a  existência  de  diferenciações  em  seu 

interior, de modo que não pode ser tratada como uma unidade homogênea, ou 

seja, como uma “identidade”. É importante explicitar isso, porque na experiência 

histórica  da  América  Latina,  freqüentemente,  tem germinado  uma  espécie  de 

“mitologia sobre o latino-americano”; uma generalização ligeira e superficial; uma 

equalização das particularidades e das singularidades; em fim, uma inibição do 

particular – também com finalidades apologéticas.

Sendo  assim,  o  “latino-americanismo  abstrato”,  enquanto  mitologia  ou 

ideologia (no sentido marxiano de falsa consciência) consiste, fundamentalmente, 

em  sustentar  a  existência  de  uma  identidade  latino-americana  em  si,  sem 

fundamentar o processo genético que a determina como tal. Por isso, torna-se 

uma operação que tende a mistificar e a ideologizar as circunstâncias históricas 

efetivas,  o  que pode  chegar  a  provocar  resultados  opostos  aos proclamados. 

Sobram exemplos de como esse problema se faz presente ao longo da história 
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latino-americana. Seria mais justo falar da existência de “identidades” (no plural) 

na América Latina, as quais, por sua vez, em um plano de análise mais elevado 

de abstração, formariam - através de múltiplos nexos e mediações – uma unidade 

(ainda que nunca estática, harmônica, nem homogênea).

Entendemos ser importante problematizar essa distinção, especialmente na 

atual  conjuntura  sócio-histórica  e  política  de  nosso  continente,  posto  que,  o 

processo ideológico que tende a homogeneizar  a América Latina,  saltando do 

singular (individual) ao geral (comum) – isto é, desconhecendo o particular – é a 

típica operação ideológica do “universalismo abstrato”, de tipo burguês, ao qual as 

classes dominantes têm recorrido uma e outra vez para recomporem-se de suas 

crises cíclicas,  tanto na América Latina como no centro do sistema. Assim, a 

unidade da qual falamos é uma unidade histórica e em processo: não está dada a 

priori, nem acabada. É um tipo de unidade problemática, que revela tantos traços 

essenciais  em  comum  (que  a  unificam),  ao  mesmo  tempo,  que  abriga 

singularidades, peculiaridades que a diferenciam. 

Esse  caráter  problemático  da  unidade  latino-americana  é  um  desafio 

fundamental para os projetos de emancipação em América Latina, especialmente 

para aqueles, cujas estratégias supõe sua unidade política.87 Neste sentido, dirá 

Lukács:
“A aproximação dialética no conhecimento da singularidade não pode 
ocorrer  separadamente  das  suas  múltiplas  relações  com  a 
particularidade  e  com  a  universalidade.  Estas  ja  estão,  em  si, 
contidas  no  dado  imediatamente  sensível  de  cada  singular,  e  a 
realidade e a essência deste só pode ser exatamente compreendida 
quando  estas  mediações  (as  relativas  particularidades  e 
universalidades) ocultas na imediaticidade são postas à luz [...] Por 
isso,  é  claro  que  esta  aproximação  ao  singular  em  quanto  tal 
pressupõe o conhecimento mais desenvolvido possível das relativas 
universalidades e particularidades; ou seja, que o singular, portanto, 
precisamente como singular, é conhecido tão mais seguramente e de 
um  modo  tão  mais  conforme  à  verdade  (diagnóstico  exato  na 
medicina) quanto mais rica e profundamente forem iluminadas suas 
mediações para com o universal e o particular”. (ibidem, p. 106-7)

Como  foi  dito,  falar  de  Nuestra  América como  uma  unidade,  implica 

reconhecer  a  existência  de  uma  ampla  variedade  de  circunstâncias  e 

problemáticas  típicas  de  cada  país  ou  região.  Existem experiências  históricas 

singulares  que  são  totalmente  estranhas  em  outras  áreas  do  continente;  um 

87 Entendemos ser essa questão de suma importância para nós, visto que, aqui se encontram 
atualmente, várias tendências teóricas-políticas do chamado Projeto ético-político profissional do 
Serviço Social em Nuestra América (questão que veremos mais aprofundada no próximo capítulo).
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latino-americanismo  concreto  que  se  proponha  superar  as  visões  sobre-

ideologizadas  do  ser  latino-americano,não  pode ser  algo  que já  está  dado,  a 

priori; antes, encontra-se imerso em um processo de construção historicamente 

situado e tencionado pelos impactos de suas contradições.

Desde  esse  ângulo,  poderia  dizer  que,  forjar  uma  “identidade”  latino-

americana, como um lugar comum sócio-cultural,  que venha a potencializar as 

lutas pela emancipação humana em  Nuestra América, torna-se fundamental na 

resistência  às  atuais  tendências  conservadoras  dominantes,  no  sentido  de 

encaminhá-las para outro horizonte. A construção da dita identidade nunca pode 

realizar-se  sobre  a  base  da  anulação  das  várias  identidades  (particulares  e 

singulares), que as compõem e determinam, pois, como dissemos, as identidades 

constituem-se como unidade problemática.88

O problema do latino-americanismo místico e abstrato, encontra-se na não 

captação,  por  esse,  das  autênticas  determinações  de  Nuestra  América,  não 

conseguindo constituir-se  como autêntico  e  efetivo  processo de emancipação, 

com a  radicalidade  e  efetividade  necessárias  para  tal  fim.  Ao  contrário,  essa 

mesma atitude, tem se revelado historicamente “funcional” às readaptações que o 

sistema, permanentemente, precisa efetuar para garantir sua reprodução dentro 

de parâmetros aceitáveis. Isso, porque, o anti-imperialismo se não está vinculado 

a um projeto que transcenda o capitalismo, pode tornar-se um enorme problema 

para a esquerda libertária.  A história das lutas pela emancipação em  Nuestra 

América mostra que o anti-imperialismo foi facilmente reversível.89

Nesse sentido, o problema da “unidade política” latino-americana é  de 

uma  densidade  e  complexidade  enorme.  Do  mesmo  modo,  que  as  diversas 

identidades  sócio-culturais  existentes  na América  Latina  formam uma unidade 

88 Nesse sentido, a análise do processo da “revolução bolivariana” em curso na Venezuela, pode 
ajudar  nessa reflexão.  É transparente  como seu  máximo dirigente,  preocupado por  forjar  dita 
unidade, se encarrega de alimentar a  idéia de uma identidade latino-americana (pensada como 
uma unidade sócio-cultural). Hugo Chávez, presidente da Venezuela, ressalta a necessidade de 
criá-la como condição para a libertação de  Nuestra América, de sua  unidade política. Faz isso, 
justamente,  trazendo ao presente as experiências históricas de lutas desses povos, com seus 
líderes, mártires, heróis, epopeias, etc. O apelo recorrente a Bolívar, a José Martí, ao inteletual  
peruano José Carlos Mariátegui, a Che Guevara e a Fidel Castro, é projetado desde a memória 
histórica das lutas pelas emancipações travadas na América Latina, e instaladas no campo geral  
de batalhas das idéias, onde essas se jogam e conjugam com a cultura política dos diferentes 
países de Nuestra América.
89 Um exemplo claro disso pode ser  encontrado na polêmica aberta  no seio  dos movimentos 
insurrecionais de esquerda de todo o continente, com a criação da APRA no Peru, cujo máximo 
referente - Haya de la Torre – acabaria como candidato à presidência desse país apoiado pelo 
imperialismo norte-americano.
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problemática  (onde  se  desenvolve  um  processo  histórico,  que  só  tem  a 

possibilidade de acabar num nível superior de universalidade, como por exemplo 

em uma identidade latino-americana, ainda que, não necessariamente isto deve 

suceder), os diversos países ou Estados nacionais que a componem podem ser 

pensados em termos de  uma “unidade política”. Ora, essa união não é imediata e 

muito  menos  esta  dada;  apenas  trata-se  de  uma  unidade  potencial  deve  ser 

(re)composta, ideo-cultural e politicamente. Para isso, é imprescindível a reflexão 

e a reatualização teórica da particularidade latino-americana, processo esse que 

almejamos contribuir.

Vejamos um pouco, em termos muito gerais, os elementos dessa unidade 

potencial.  Se partirmos da premissa de que hoje, na América Latina, todos os 

processos de emancipação política e social enfrentam os mesmos antagonistas: 

as classes dominantes nativas e o imperialismo90, podemos afirmar que esse é 

um traço que unifica, que tece essa unidade contraditória. O mesmo se inscreve a 

partir  da  constatação  ontológica  de  que  todos  os  processos  que  buscaram e 

buscam  realizar  a  emancipação  política  e  social  (humana)  sempre  deverão 

enfrentar  esse  mesmo  obstáculo.  Não  obstante,  apesar  de  sofrer  uma 

subordinação unívoca, a unidade política latino-americana está muito longe de ser 

simples ou imediata91. 

Nos anos 1970, por exemplo, não ocorreu o mesmo na Guatemala e no 

Chile.  Ou  seja,  as  mediações  que  fazem  com  que  esses  processos  sejam 

refletidos de forma peculiar  em cada país são distintas,  mas, em todos esses 

processos  (ainda  que  as  formas  nacionais  variem,  ainda  que  o  sistema  de 

mediações  políticas  e  econômicas  seja  distinto)  os  antagonistas  são 

representados sempre pelos mesmos grupos e segmentos sociais:  as classes 

dominantes locais e sua estreita associação ao imperialismo central. Isso é o que 

fornece uma base comum e permite entender a existência de uma unidade latino-

90 Como sugerimos ao longo desse trabalho, esta é uma categoria completamente atual. Está claro  
que não se pode pensar o imperialismo tal como Lênin o teorizou na segunda década do século 
XX;  não obstante,  os elementos centrais  da dita  análise seguem presentes até hoje.  Quando 
falamos de que há um “novo imperialismo” na contemporaneidade, o concebemos como a re-
atualização daquele, do clássico. Por outro lado, aqui,  na América Latina, a frente imperialista 
essencial (não é única, nem exclusiva, mas essencial) é aquela representada pelo imperialismo 
norte-americano.
91 Por exemplo, as constituições de nossos Estados nacionais não seguiram o mesmo padrão; ou 
seja, a articulação de classes que se condensa em cada formação nacional é diferente; assim 
como, forma como o Estado intervém e o palco da luta de classes.
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americana – ainda que, com diferenças; trata-se de unidade em processo; uma 

“unidade para si”.

Nesse sentido, o que tem caracterizado os Estados latino-americanos, em 

suas diferenças e diversidades (onde o Estado chileno é diferente do uruguaio; o 

argentino do hondurenho, e onde esses, têm variado ao longo do século XX), é a 

existência histórico-efetiva de antagonistas à sua emancipação – por mais que a 

expressão concreta das lutas de classes se desenvolva de forma particular, de 

acordo com a experiência sócio-histórica e a cultura política de cada país. Por 

isso, podemos concluir que sua unidade política (potencial) está determinada pelo 

fato efetivo de que essa se encontra frente aos mesmos grupos de interesses 

antagônicos.

A partir  desse ponto,  o  enfrentamento ao “mito  latino-americanista”  –  a 

crença de que há uma “identidade latino-americana” – e,  ao mesmo tempo, a 

reafirmação da existência de sua potencial unidade política, tornam-se questões 

compatíveis e complementares, que se referem a níveis ou planos diferenciados 

de análise.

Não obstante, essa unidade latino-americana em potencial precisa ser re-

atualizada  pela  investigação  teórica,  pela  elaboração  cultural,  pela  construção 

política, etc. Dito processo é necessário, porque na medida em que a história de 

nossos  Estados  nacionais  é  diferente  e  na  medida  em  que  as  formações 

econômico-sociais  latino-americanas  têm  características  particulares,  que  não 

podem ser equalizadas,  é preciso descobrir  em cada momento histórico e em 

cada um dos Estados, como os sujeitos coletivos políticos estão se articulando. 

Desde uma condição periférica,  isso requer  atender tanto àqueles grupos que 

protagonizam a dominação burguesa em cada país, como captar as vinculações 

externas que em cada momento histórico estabelecem com o imperialismo.

Dissemos que a unidade política potencial de  Nuestra América  residia no 

fato de que todos os seus países e regiões vivenciavam a opressão – por certo, 

cada  vez  mais  bárbara  e  selvagem  –  do  imperialismo.  Esse  regime,  aqui 

entendido como fase avançada ou madura do capitalismo, se oprime a todos os 

países que a conformam, o faz diferentemente. 

Com  base  nos  estudos  sobre  América  Latina  do  equatoriano  Agustin 

Cuevas,  pode-se  dizer  que  as  diferenças  fundamentais  que  determinam 

desenvolvimentos  desiguais do  capitalismo em diferentes regiões e países de 
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Nuestra América esta  relacionada com a questão de se a formação de nossos 

Estados nacionais respondeu ou não a uma demanda de movimentos populares, 

e como foi tratada, dentro desse marco, a questão da escravidão. O resultado do 

primeiro caso afetará a constituição do político, enquanto a questão da escravidão 

afetará  a  forma  como  as  nascentes  nações  periféricas  do  capitalismo  irão 

ingressar  no  mercado  internacional  e,  portanto,  como  será  a  relação  entre  o 

imperialismo e essas novas economias. 

Se olhamos a realidade atual, vemos que Nuestra América é sensivelmente 

diferente daquela de 40 anos atrás, embora todos os problemas e obstáculos à 

emancipação política e social que estavam postos não foram superados ainda. A 

história não parou na América Latina, nem estamos piores que 30 anos atrás,  

simplesmente  a  luta  pela  emancipação  política  e  social  dos  povos  latino-

americanos continua na ordem do dia.

Nesse sentido, pode-se afirmar que em fins da década de 1960, o triunfo 

das  forças  da  “restauração  capitalista”  se  realiza  no  cenário  latino-americano 

como um processo relativamente homogêneo de degradação do meio ambiente 

social,  particularmente  através  da  aplicação  do  conjunto  de  “contra-reformas” 

neoliberais. Nos últimos 30 anos, sem dúvida, a geografia da fome e da pobreza 

se  espalhou  rapidamente  por  toda  Nuestra  América.  Dita  homogeneização 

“regressiva”, não obstante, contraditoriamente, produziu certa interlocução entre 

as  diferentes  “culturas  políticas”,  ainda que não  uma homogeneização  e  nem 

unificação  das  mesmas.92 Só  se  produzem  interações,  diálogos  entre  essas 

culturas.  Por isso, o desafio do pensamento histórico-crítico em Nuestra América 

consiste  em recriar,  em reproduzir,  em recompor  os  nexos da unidade latino-

americana.

Em  síntese,  dissemos  que,  sem  dúvida,  consideramos  que  a  América 

Latina  constitui  uma totalidade,  na  qual,  podem-se  encontrar  singularidades  e 

particularidades.  O  que  fornece  o  caráter  de  totalidade  ao  conjunto  latino-

americano, sempre incluindo o Caribe, é a predominância do modo de produção 

capitalista em seu território e a relação que manteve e vem mantendo até hoje 

com  o  imperialismo;  o  que  chamamos  de  unidade  é  essa  totalidade.  As 

singularidades,  são  aquelas  questões  específicas  de  cada  país,  próprias  e 

92 Na Argentina, por exemplo, a hiperinflação facilitou e permitiu a aplicação de planos recessivos 
no final da década de 1980, tais processos desarticularam e desagregaram o “tecido social”, e 
esses processos são os que formam e re-formam a “cultura política” de cada país.
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peculiares de cada um, irredutíveis aos outros. Por sua parte, as particularidades 

se  constituem  por  aqueles  processos  macroscópicos  que  se  concretizam  de 

diferentes formas em cada país ou região.93

É  pela  existência  ontológica  desse  movimento  dialético  em  Nuestra 

América, que a análise do particular latino-americano, o singular e o universal, se 

converte num percurso inevitável para todo e qualquer pensamento que se preze 

crítico. Posto que, os sistemas de mediações estatais, políticos e econômicos nas 

diversas regiões de Nuestra América são distintos, demarcam particularidades; a 

dialética  do  universal  e  do  particular  permite  efetuar  as  passagens  reflexivas 

necessárias para uma compreensão efetiva do real, isso é, permitem apreender o 

concreto como síntese de suas múltiplas determinações ontológicas. A relevância 

desses problemas está no fato de uma análise adequada do real é condição de 

possibilidade de uma transformação consciente, humana.

Parafraseando  Lênin,  “a  análise  concreta  das  situações  concretas”,  em 

Nuestra  América,  encontra na dialética do singular,  particular  e universal  uma 

arma eficaz para a compreensão do seu papel na dinâmica capitalista e, a partir 

disso, das condições históricas presentes e as possibilidades futuras. O objeto 

essencial do pensamento crítico latino-americano está pautado pelo problema da 

compreensão, o mais adequada possível – no sentido da fidelidade teórica ao real 

-, das condições objetivas existentes no atual cenário histórico e as possibilidades 

de realização de seu projeto emancipatório.

3.5. Elementos para pensar a particularidade da formação econômico-social 
latino-americana

Retomando  ao  critico  peruano  Aníbal  Quijano  (2000),  dois  processos 

históricos convergiram e associaram-se para a constituição da América como uma 

região periférica do nascente sistema mundo capitalista. Por um lado, a utilização, 

93 Nos anos 60 do século passado, houve uma enorme polêmica sobre os modos de produção, e 
foi  colocado  um  problema  fundamental,  a  saber:  Como  pensar  a  escravidão  no  Brasil,  por 
exemplo,  ou  na  América,  sendo  que  é  instaurada  para  produzir  mercadorias?  As  relações 
capitalistas no Brasil escravocrata, imperial, têm um modo particular de realização. Desse modo, 
devem ser entendidas tanto as leis gerais que regem o capitalismo, como também a forma como 
elas se  refletem nas  particularidades históricas;  como adquirem especificidade histórica.  Essa 
questão  é  muito  importante  para  enfrentar  a  complicadíssima  relação  entre  universalidade, 
particularidade e singularidade.
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por parte dos conquistadores, da idéia de “raça” 94 ·, que remetia a uma suposta 

diferenciação de estruturas biológicas que permitiu localizar uns (os descobertos, 

conquistados), em uma situação natural de inferioridade em relação aos outros. 

Por  meio  da  idéia  moderna  de  “raça”,  as  populações  da  América  foram 

classificadas, estendendo-se logo ao mundo inteiro, em função das relações  de 

dominação  que  o  novo  padrão  de  poder  mundial  exigia.  Por  outro  lado,  a 

emergência  do  moderno  sistema mundo  tendia  a  articular  a  todas  as  formas 

históricas de controle do trabalho,recursos e produtos em torno do capital e do 

mercado mundial. (Cf. Quijano, 2000, p. 202)

Para o autor, a formação de relações sociais fundadas na idéia de raça, 

produziu na América identidades sociais novas (índios, negros e mestiços), ao 

mesmo tempo redefiniu outras. Assim, termos como “espanhol” ou “português”, 

logo europeu, que até então se referiam a uma procedência geográfica, ganham 

uma conotação racial em relação a novas identidades. Na medida em que, as 

relações sociais configuradas a partir da colonização eram de dominação, ditas 

identidades foram incluídas numa estrutura de hierarquias e lugares sociais, que o 

novo padrão de poder colonial impunha. Desse modo, a idéia de “raça” converteu-

se  em  critério  fundamental  para  a  distribuição  da  população  nas  diferentes 

categorias e lugares na estrutura de poder da nova sociedade.

De modo que, dirá o autor, as formas históricas de controle do trabalho 

(  escravidão,  servidão,  pequena  produção  mercantil,  reciprocidade  e 

assalariamento,  etc),  que  se  fizeram  presentes  na  América,  diferenciavam-se 

qualitativamente de suas formas anteriores pelo fato de que todas elas, agora, 

encontravam-se incluídas no novo sistema-mundo capitalista. Isto é, todas essas 

formas, a partir de diferentes lugares, estavam articuladas à nova estrutura sócio-

produtiva: o capitalismo. Assim, a formação da América está caracterizada, desde 

o início, pela associação estrutural daquelas  duas determinações: a classificação 

racial  das  populações,  era  articulada  ao  controle  do  trabalho  e  seus  frutos, 

conformando-se como uma divisão racial do trabalho.

Nas  áreas  de  conquista  espanhola,  muito  cedo  se  decidiu  sobre  a 

suspensão  da  escravização  dos  índios,  ante  ao  perigo  iminente  de  seu  total  

94 Segundo esse autor,  essa idéia,  essa “construção  mental”  não ontológica,  em seu  sentido 
moderno, não tem história conhecida antes da América e foi, primeiramente, aplicada para referir-
se  à  diferença  de  traços  existentes  entre  os  conquistadores  e  os  conquistados;  isto  é,  foi 
inicialmente aplicada aos índios. Mais tarde, seria utilizada a “cor” como traço mais visível para a 
classificação social.
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extermínio,  sendo  sua  enorme  maioria  confinados  à  servidão.  Em  troca,  “os 

negros”, foram sistematicamente  reduzidos à escravidão até o último quarto do 

século XIX. Os espanhóis e portugueses, por sua parte, como “raça dominante”, 

podiam  receber  salário,  ser  comerciantes,  artesãos  ou  agricultores 

independentes,  mas  apenas  os  nobres  participavam  dos  altos  postos  da 

administração colonial, civil e militar (Idem: 204-5)95.

Sobre a entrada da América no cenário mundial, como vimos, a partir da 

conquista, do controle do ouro, da prata e dos produtos do trabalho gratuito de 

índios, negros e mestiços, as regiões da Europa – vantajosamente localizadas no 

Atlântico – conseguiram uma posição decisiva para disputar o controle do tráfico 

comercial mundial. A “monetarização” progressiva do mercado mundial, que os 

metais  preciosos  arrancados  da  América  permitia,  assim  como  o  controle  de 

vastos  recursos,  possibilitaram  que  essa  região  da  Europa  ocidental  fosse 

controlando progressivamente a rede de intercâmbio  comercial  pré-existente, a 

qual, se estendia por todo o oriente até a China. Portanto, isso lhes permitia o 

controle e a concentração de capital  comercial,  o controle do trabalho – como 

vimos,  pela via  da  “acumulação originária”  –  e  dos meios  de produção numa 

escala  cada  vez  mais  mundial.  Essas  posições  foram,  progressivamente, 

consolidando-se com a expansão da dominação colonial europeia sobre as mais 

diversas populações do mundo (Cf. Ibidem, p. 206).

Desse modo, e graças ao controle do tráfico comercial mundial e por esse 

impulsionados,  os  grupos  dominantes  com  sede  nas  zonas  do  Atlântico, 

fomentaram um novo processo de urbanização nesses lugares; intensificaram o 

comércio  entre  eles,  permitindo  a  formação  de  um  mercado  regional, 

crescentemente  integrado  e  monetarizado.  A  emergência  dessa  nova  região, 

constituía, por sua vez, a criação de uma nova “identidade geo-cultural”: Europa, 

que viria deslocar a hegemonia do Mediterrâneo e das costas ibéricas para as 

costas do Atlântico norte-ocidental.

No  entanto,  sempre  segundo  Quijano,  esta  “euro-centralidade”  do 

capitalismo mundial, em si mesma, não explica por que foi ali onde se concentrou, 

até passada a metade do século XIX, a relação de produção própria do capital: o  

95 É certa a constatação de que desde o século XVIII, na América hispânica, os mestiços (filhos de 
espanhóis e índias), que eram um segmento social extenso na sociedade colonial, começaram a 
participar dos mesmos ofícios e atividades que exerciam os europeus que não eram nobres, a 
divisão racial do trabalho no interior do capitalismo colonial moderno manteve-se ao longo de todo 
o período colonial (Cf. Ibidem).
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trabalho  assalariado.  Então,  por  que  o  resto  das  regiões  e  populações 

incorporadas ao novo mercado mundial,  colonizadas ou com colonizações em 

curso, sob domínio europeu, permaneciam sob relações “não assalariadas” de 

trabalho – ainda que, desde logo, esse trabalho e seus produtos articulavam-se 

em uma cadeia de transferência de valor e benefícios controlada pela Europa 

ocidental?  Por  que  nas  regiões  não  europeias,  o  trabalho  assalariado 

concentrava-se  entre  os  brancos? E,  por  que tal  concentração de relação de 

produção  assalariada  e,  sobre  essa  base,  a  produção  industrial  capitalista 

restringe-se  à  Europa,  se  não  existe  nada  no  capitalismo  que  implique  a 

“necessidade histórica” e se, possivelmente, tivesse sido mais benéfico para os 

colonizadores?

Para esse autor, deve-se buscar a resposta em outra parte da história. Isso 

tem a ver  com o fato de que, desde o começo, os colonizadores da América 

associaram o trabalho não pago ou não assalariado com as raças dominadas; 

essas,  tanto  índios,  como negros  e  ainda  mestiços,  ao  serem inferiores,  não 

mereciam  retribuição  monetária  alguma.  Esses  seres  inferiores,  considerados 

força de trabalho dispensável, foram forçados a trabalhar até a morte, o que se 

constituiu em fundamento do vasto genocídio dos índios nas primeiras décadas 

da colonização. Dirá o autor:
“La clasificación racial de la población y la temprana asociación de 
las nuevas identidades raciales de los colonizados con las formas de 
control no pagado, no asalariado, del trabajo, desarrolló dentro de los 
europeos  o  blancos  la  específica  percepción  de  que  el  trabajo 
pagado  era  privilegio  de los  blancos.  La  inferioridad  racial  de  los 
colonizados  implicaba  que  no  eran  dignos  del  pago  de  salario. 
Estaban naturalmente obligados a trabajar en beneficio de sus amos” 
(ibidem, p. 207). 

 

Essa questão parece não ter sido definitivamente sepultada num “passado 

bárbaro”, como uma “enfermidade infantil” do capitalismo. Porém, parece repor-se 

hoje,  vigorosamente,  quando  se  observa  a  “naturalidade”  como se  paga  pelo 

mesmo trabalho, salários menores para as “raças inferiores”,  e mais altos aos 

“brancos”, especialmente nos países centrais – ainda que, não exclusivamente. 

De  modo  que,  para  nosso  autor,  pode-se  pensar  na  presença  de  uma 

“colonialidade” do controle do trabalho, que determinou uma distribuição sócio-

geográfica do capitalismo; um “tipo de divisão internacional (racial / colonial) do 

trabalho”, que concentra na Europa o trabalho propriamente assalariado. Para o 
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autor, não se pode perder isso de vista, que o capital, enquanto relação social de 

controle do trabalho assalariado, era o eixo em torno do qual se articulavam todas 

as demais formas de controle do trabalho, o que o faz dominante sobre todas as 

outras formas e caracteriza de capitalista o conjunto da estrutura de controle do 

trabalho. 

A escravidão moderna: um traço característico da particularidade latino-
americana desde sua gênese.

Como vimos anteriormente, entre 1450 e 1640, a partir da centralidade do 

comércio atlântico – que impulsiona o comércio e a indústria para a formação do 

capital  “europeu”  -,  um  novo  sistema-mundo  emerge.  Sob  uma  nova  divisão 

internacional  do  trabalho,  qualitativamente  diversa  das  anteriores,  vão  se 

constituindo (desigual / combinadamente) “centros”, “periferias” e “semiperiferias” 

no sistema, cada uma com formas específicas de exercer controle sobre a força 

de  trabalho,  e  com  uma  posição  e  incidência  também  específicas  no 

funcionamento do sistema. A forma peculiar que dito controle assume na periferia 

latino-americana (que se compõe pela “velha” periferia espanhola e em seguida 

se  somaram  as  “novas”  colônias  portuguesas)  é  o  “trabalho  forçado”, 

majoritariamente  escravo.  Esse,  desde  o  início,  estruturou-se  como  uma 

“produção para fora”, para o mercado mundial, e a partir de uma função orgânica 

que  fortalecia  o  “centro”  -  ao  qual,  “nossas  burguesias  locais”  sempre  se 

adaptaram bem, até hoje.

De acordo com a investigação histórica, existem inumeráveis indícios para 

afirmarmos  que,  no  próprio  “descobrimento”  da  América,  existiam  claras 

motivações  empresariais  por  parte  dos  conquistadores.  A  estratégia  que 

prevaleceu foi a de estruturar completamente a vida econômica e o conjunto das 

relações sociais  “locais”  em função da “exploração mercantil”  para o mercado 

mundial.  Na  mesma  medida  que  a  colonização  avançava,  e  com  ela  a 

subordinação orgânica do continente à “produção de matérias-primas” para um 

mercado mundial  em expansão, a Europa vivia  um auge comercial  inédito em 

qualquer outra época histórica.96

96 Nesse  sentido,  como  dizíamos,  a  dialética  do  desenvolvimento  desigual  e  combinado  do 
sistema-mundo capitalista, explica não só a existência de zonas “atrasadas”, mas também, que 
essas existem como condição de possibilidade de desenvolvimento capitalista central. Por outra 
parte,  o  capitalismo,  enquanto  sistema  sócio-metabólico  expansivo  e  modo  de  produção 
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O papel  do comércio escravista97 no fornecimento de capital  necessário 

para financiar o processo é historicamente inegável. A indústria naval inglesa e 

holandesa,  junto  à  “indústria  escravista”  -  onde  os  escravos  africanos  eram 

comprados com manufaturas inglesas e transladados às plantações americanas 

para produzirem açúcar, algodão, café, e etc, e cujo, processamento criava novas 

indústrias  na  Inglaterra  –  permitiram  uma  expansão  enorme  do  capitalismo. 

Progressivamente,  essas colônias,  em função da manutenção de “senhores e 

escravos”,  tornar-se-iam  um  mercado  adicional  razoável  para  aquelas 

manufaturas98. Nesse sentido, pode-se afirmar que o império britânico constitui-se 

sobre  a  base  de  um  poderia  naval  e  comercial  construído  sobre  “cimentos 

africanos”. (Cf. Ibidem, Classe V, p. 4)

No plano ideo-cultural, a organização racional da produção – como vimos, 

desde  o  início  em  função  do  mercado  mundial  –  foi  complementada  com  a 

formulação  de  uma  ideologia  que  busca  justificar  a  modalidade  assumida  no 

processo. Buscou-se, com muito afã, legitimar a colonização. Para tal efeito, em 

nome da civilização, foram utilizados todos os recursos capazes de justificar a 

barbárie.99

Nesse contexto, emerge o racismo propriamente moderno, que se tornará 

pilar fundamental de justificativa da escravidão. Nenhum outro sistema histórico 

produziu  uma identificação  tão  nítida  entre  escravidão e  raça.  O colonialismo 

moderno, para Gruner,  teve que criar uma ideologia – como falsa consciência – 

para  justificar  a  escravidão  (antes  vista  como “natural”),  vide  a  incongruência 

hegemônico,  produtor  e  produzido  por  dito  “desenvolvimento  desigual  e  combinado”,  tende  a 
reproduzir  tais  “desigualdades”  como  efeitos  de  sua  peculiar  combinação.(Cf.  Gruner;  2006, 
Classe IV)
97 Diferentemente da antiguidade, a escravidão moderna teve caráter “comercial”,  e chegou a 
transformar-se em modelo para os intercâmbios internacionais, do século XVI ao XIX.
98 A produção mediante a exploração do trabalho escravo gerou um novo mundo também para o 
consumo. Calcula-se, ao menos, entre 15 a 20 milhões de cativos escravizados transladados das 
costas da África para a América entre 1500 e 1870.(Cf. Gruner; 2005, Classe V: 4 y ss.)
99 Aqui, o capital é entendido como relação social – e não como “coisa” - que excede o próprio  
capitalismo(as relações de produção propriamente capitalistas), e que inclui o âmbito do político, 
do cultural, do institucional, enfim, uma relação social que atravessa o conjunto da vida social. Por  
outro lado, o Estado não é entendido como mera “super-estrutura”, mas como intrinsecamente 
constitutivo,  como  orgânico  ao  sócio-metabolismo  do  capital.  Enquanto  organizador  jurídico-
político por excelência; como regulador das relações de classe e administrador do excedente e da 
mais-valia, assim, como responsável pelo exercício da repressão, quando aparecerem conflitos 
vinculados à distribuição (Cf. Idem:11). Nesse sentido, o Estado jamais foi “alheio” ao capital; os 
Estado  modernos  são  uma  exigência  que  já  está  presente  nos  processo  de  “acumulação 
originária” descritos por Marx.
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explícita entre a proclamada modernidade da colonização e a barbárie contida na 

instituição escravista tão generalizada na América. (Ibidem, p. 12)100

Desde  essa  perspectiva,  a  chamada  “economia  atlântica”  -  enquanto 

fundamento da formação do novo sistema mundo capitalista – afirmou-se sobre a 

base  de  um  sistema  escravista  (o  maior  da  história),  caracterizado  por  sua 

utilização  em  grande  escala  e  destrutividade,  assim  como  pela  utilização  de 

“métodos burgueses”  para  gerenciar  os  negócios.  Os  registros  indicam que a 

amplitude  do  trabalho  excedente  obtido  por  meio  da  exploração  do  trabalho 

escravo  na  América  não  tem precedentes  históricos:  um escravo  necessitava 

trabalhar só um dia para reproduzir sua força de trabalho; por todo o resto da 

semana, seu trabalho pelo era “lucro” do senhor (Cf. Ibidem, Classe V, p. 8) 101.

Em síntese, diferentemente da perspectiva “eurocêntrica”, entendemos que 

as  origens  do  sistema-mundo  do  capital  não  estão  separadas  da  barbárie 

escravista. Esta não é um “vício arcaico” do passado ou uma anomalia, mas a 

necessidade  da  mundialização  do  capital  durante  todo  um longo  período  (Cf. 

Ibidem,  Classe V, p. 7).

Nuestra América na contemporaneidade

Desde  uma  periodização  geral  da  história  latino-americana  do  último 

século, buscando apenas marcar os períodos sócio-históricos mais relevantes, a 

partir dos quais se pode interpretar a história contemporânea da América latina –  

atentos  especialmente  às  mutações  experimentadas  pelo  imperialismo e  suas 

formas de exercer a dominação política, assim como aos processos de resistência 

que  tem  encontrado  -,  esse  percurso,  mesmo  que,  superficial,  colabora  na 

compreensão  (ainda  que  não  totalmente)  do  marco  de  qualquer  realidade 

100 Desde essa perspectiva – que entende o processo genético do capital como uma articulação 
(desigual e combinada) entre escravidão na periferia e modernização capitalista no centro - , são 
as necessidades objetivas da lógica de acumulação de capital que explicam a solução escravista 
como “inevitável” e exigiu uma elaboração justificadora que racionalizasse o enorme paradoxo, a 
saber:  como povos que  supostamente  detestavam a  idéia  da  escravidão  forma os  que  mais 
sistematicamente  a  aplicaram à  outros.  Assim,  dirá  o  autor,  constrói-se  o  mito  “racial”,  essa 
“construção mental”, que no plano imaginário irá a resolver as contradições irresolúveis no plano 
da realidade (Cf. Ibidem, p. 15 e 16).    
101 Além disso, dirá Gruner, o comércio de escravos utilizava um complexo e “moderno” conjunto 
de dispositivos econômicos (créditos, permutas, etc). As mercadorias produzidas pelos escravos 
conferiram um enorme poder econômico, disputado entre comerciantes, banqueiros, latifundiários, 
proprietários de escravos, Estados, etc. A organização do trabalho escravo em grande escala para 
a  produção  e  o  comércio  mundial  demandou  a  construção  de  uma  estrutura  que, 
progressivamente, converteu-se em “modernização” capitalista.(Cf. Ibidem, Classe V, p. 8)
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histórica  “nacional”  do  continente.  Pretende-se  apresentar  aqui  algumas 

continuidades fundamentais que percorrem toda a América Latina; continuidades 

essas, que como vimos, permitem pensá-la como uma “unidade”, sem negar sua 

diversidade.

Partindo  da  análise  da  trajetória  do  imperialismo  no  mundo  e, 

especialmente, sua “realização” particular em nosso continente, podemos marcar 

quatro  grandes  períodos  desde  1880  até  nossos  dias.  Momentos  esses,  que 

refletem as profundas transformações que o “sistema-mundo” - do qual já falamos 

no  primeiro  trabalho  –  experimentou  em  seu  processo  de  expansão, 

consolidação, maturação e , se nos permite o termo, “putrefação”; são, ademais, 

momentos ou fases, que longe de responder a exclusiva vontade do capital de se 

expandir, em geral, configuram-se como respostas que esse deve elaborar para 

enfrentar  sua  cada  vez  mais  traumática  reprodução.  Assim,  a  análise  das 

transformações  das  formas  assumidas  pelo  imperialismo  na  América  Latina, 

contém também as ricas experiências de resistência política gestadas em nosso 

continente,  que  mesmo  não  sendo  vitoriosas  na  grande  maioria  das  vezes, 

determinam, basicamente, os destinos da dinâmica daquele.

A esse período histórico correspondem os processos de constituição do 

imperialismo –  como fase superior  do  capitalismo na fórmula  de Lênin  -,  seu 

ascenso  e  suas  crises;  de  criação  da  empresa  monopolista  e,  com  ela,  da 

dinâmica monopolista do capitalismo; as novas e mais complexas relações com o 

Estado,  a  partir  da  “ampliação”  de  suas  funções  e  reformulação  de  suas 

modalidades ou o “padrão de intervenção” no social, etc. A esse período, como 

dissemos,  também  correspondem,  resistências,  revoltas,  revoluções  de 

indígenas, camponeses, trabalhadores e estudantes, cujas ações quase sempre 

terminam em choque com as forças repressivas militares – tanto nacionais, como 

estrangeiras – e,  com freqüência,  são destruídas ou dominadas pelas classes 

governantes e as potências hegemônicas. Essas lutas são reeditadas e recriadas 

historicamente e de forma heterogênea, até serem “absorvidas” por alguma outra 

forma que o imperialismo encontra; seja comprando seus líderes, as burguesias 

locais, as classes médias, ou também, os ditos movimentos contestatórios, que 

têm como objetivos melhorias parciais para alguns segmentos corporativos da 

população – segmentos de trabalhadores ou classes médias – que detinham um 

perigoso potencial desestabilizador.
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Pode-se registrar nessa história momentos onde o neo-colonialismo e suas 

formas de dominação quebravam-se perigosamente; essas quebras produzem as 

“grandes  crises”,  onde  as  alianças  “populares”  reivindicam  soluções  globais, 

aspiram ao controle  do  poder  no  país  e  encaminham a luta  de  libertação ou 

soberania  nacional  até  o  socialismo.  Esse  processo,  sem  dúvida,  supõe  a 

consciência histórica da opressão imperial, uma organização e uma política com 

raízes nas massas.

Retornemos  um  pouco  então,  à  questão  das  variações  sofridas  pela 

intervenção do imperialismo (norte-americano) na América Latina, no período que 

nos  preocupa.  Propomos  pensar  em  quatro  momentos,  mais  ou  menos 

diferenciados, para analisarmos ditas variações: um primeiro, que iria de 1880 a 

1933;  outro,  que  iria  de  1934  a  1959;  um  terceiro,  que  riria  de  1960  até 

aproximadamente  1973;  finalmente  um quarto,  que  iria  dessa  última  data  até 

nossos dias (alguns pensam que desde 2001 iniciou-se uma outra fase histórica).

Uma  caracterização  bem  geral  do  primeiro  período  nos  mostra, 

primeiramente,  um Estados Unidos levando à cabo uma política  de expansão 

marítima e ocupação militar na América Latina. A “revolução mexicana” - de 1910 

a  1917  –  primeira  grande  rebelião  popular  em  nosso  continente,  será 

potencializada com as repercussões da Revolução bolchevique de 1917. Diante 

disso, a resposta do imperialismo ( já norte-americano) se dará através da adoção 

de uma política que combina negociação – quando as forças “rebeldes” locais 

mostram  “disposição”102 –  com  repressão,  quando  se  considerava  a  situação 

como de “grande perigo”.

Essa é uma modalidade de intervenção imperialista na América Latina, que 

se origina nesse período, onde “à política do 'garrote do primeiro Roosevelt,  o 

presidente  Howard Taft adicionou a diplomacia do dólar”(Casanova; 1978). Esse 

estilo ganhou maior destaque após a primeira Guerra Mundial e foi um indício do 

“reformismo  social”  e   “política  de  massas”,  que  se  desenvolveram  mais 

plenamente  logo  após  a  crise  de  1929,  sobretudo  naqueles  países  onde  o 

movimento  operário  havia  alcançado  maior  peso  político  e   combatividade 

102 As negociações com os líderes dos processos de luta social são uma constante na história do 
continente; através das mesmas, ditos líderes conseguem benefícios particulares, tanto para si 
próprios,  como  para  seus  setores.  Esses  líderes  mantinham  seu  poder  sobre  as  massas 
outorgando algumas concessões – permitidas pela negociação com o imperialismo-, ao mesmo 
tempo, reservavam o uso da força repressiva do Estado (Forças Armadas) para os casos em que 
a via cooptadora não alcançasse resultados efetivos.
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perigosa. A resposta imperialista consistiu na combinação – em geral com “sócios 

nativos” – de repressão, negociação e concessões.

Durante  o  segundo  período,  de  1934  a  1959,  o  governo  dos  Estados 

Unidos  buscou  consolidar  sua  hegemonia  na  América  latina  mediante  uma 

“penetração pacífica”, que consistiu basicamente em dois níveis: o da integração 

econômica do sub-continente à sua dinâmica – contribuindo para fortalecê-la - e o 

da coordenação militar das forças dentro de um “sistema pan-americano”. Essa 

mudança  coincide  com  as  origens  e  o  desenvolvimento  do  “capitalismo 

monopolista”,  e  a  reformulação das funções do Estado103.  Nos países onde a 

pequena e média burguesia conseguiu unir forças com as massas,  desenvolveu-

se  um  “capitalismo  nacional”.  Ali,  as  organizações  de  massas,  propuseram 

projetos dentro dos limites do capitalismo104.

Por  outro  lado,  esse  é  o  momento  em  que  as  divisões,  as  crises 

ideológicas,  pessoais,  a   perseguição  e  satanização  de  quadros  dentro  do 

progressismo e da esquerda tornam-se um “hábito”. Essa questão será muito bem 

observado pelo imperialismo, que fará dela sua arma fundamental para neutralizar 

os  movimentos.  Esse  processo  foi  facilitado,  em  grande  parte,  pela  pobreza 

teórica geral, que complicava ainda mais a questão da definição dos “marcos de 

alianças”; os trabalhadores e as classes médias nesse período, vão se inclinar 

cada vez  mais  para  uma prática  política  reduzida  a  obtenção de concessões 

“imediatas,  que lhes permitiam manter-se  na cúpula  de poder;  caindo em um 

“taticismo”.  Nesse  marco,  a  acumulação  de  força  política  torna-se  superficial, 

momentânea; as auto-críticas e a busca de erros são assim, muito pobres.

A formação de “blocos nacionalistas”,  apoiados na aliança da burguesia 

industrial  com movimentos  populares,  em alguns casos,  chegou a enfrentar  a 

divisão do trabalho imposta pelos monopólios aos países coloniais. A formulação 

das políticas de “substituição de importações”  foi  uma expressão das tensões 

provocadas  pela  entrada  em  cena  dessas  forças  “autonomistas  nacionais”. 

103 A necessidade de enfrentar os efeitos da crise de 1929 exigia uma maior intervenção do Estado 
nas  inversões,  produção,  gastos  sociais,  etc.  Essa  política,  permitiu  uma  leve  recuperação 
econômica  e  acrescentou  as  bases  sociais  democráticas das  classes  governantes  latino-
americanas, fundamentalmente nos países onde a força do movimento operário e das classes 
médias conseguiu impor as mudanças necessárias para não seguir sofrendo a dureza da crise e 
não serem submetidos militarmente.
104 Esses caracterizam-se por atender as reivindicações dos diversos setores populares e políticos 
anti-oligárquicos,  no  campo,  e  anti-imperialistas,  na  cidade.  As  nacionalizações  dos  recursos 
naturais foram uma marca do período.
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Propunham  alcançar  a  industrialização,  tingiam-se  de  anti-imperialistas  e 

começavam a molestar e preocupar seriamente ao imperialismo norte-americano.

A nova política imperialista do outro Roosevelt (Franklin), foi chamada de 

“boa vizinhança”,  e  durante a Segunda Guerra foi  complementada com outra, 

chamada de “defesa hemisférica” ante o fascismo, a qual, se consolida com a 

declaração  da  “guerra  fria”  ao  “campo  socialista”  e  o  início  da  luta  contra  o 

“comunismo internacional”. Alguns estudos falam dessa política como “penetração 

pacífica”,  porque  a  intervenção  militar  aberta  vai  sendo  substituída  pela 

encoberta: a guerra contra o nazi-fascismo (Cf. Casanova, op. cit.).

O poder crescente daqueles processos nacionalistas mais ou menos anti-

imperialistas - que chegaram a entorpecer a atuação de alguns monopólios na 

região -, o clima geral da luta anti-fascista e o ascenso das “demandas internas” 

no próprio Estados Unidos, forçaram o imperialismo a “tolerar” esses processos, 

impedindo  a  saída  imediata  de  salvação  dos  interesses  econômicos  dos 

monopólios afetados. Uma vez finalizada a Segunda Guerra, quando já se pode 

apreciar  claramente o avanço do poder  estadunidense na América Latina – o 

mesmo  ocorreu  ao  final  da  Primeira  Guerra  –,  que  se  converte  no  maior 

comprador e vendedor do continente105, inicia-se uma “nova” ofensiva destinada a 

atacar,  simultaneamente,  os  processo  “autonomistas”  (anti-imperialistas)  – 

tolerados  nos  anos  anteriores  –  e  a  perseguir  as  organizações  e  forças 

comunistas que haviam conseguido a “legalidade” nos marcos da Aliança contra o 

Eixo  nazi-fascista.  Desde  a  declaração  de  “Guerra  Fria”  contra  o  ex-aliado 

“comunista”106 em 1947, e a criação da OEA no ano seguinte, – que “legalizava” a 

dependência  latino-americana,  com  a  retórica  da  “não  intervenção”  e 

“democracia”  -  o  imperialismo  tendeu  a  privilegiar  a  “intervenção  associada”, 

ainda  que,  em  alguns  casos  manteve  as  intervenções  mais  “clássicas”, 

justificadas pela defesa de um “mundo livre”. 

Na década de 1950, o imperialismo assume uma nova ofensiva107, em que 

se inscreve a mutação na empresa monopolista e suas repercussões em todos os 
105 O imperialismo inglês conseguiu manter certa preponderância – fundamentalmente econômica 
– somente no “Cone Sul”.
106 O aliado contra os nazis, poucos anos depois, era considerado por Churchill o principal inimigo. 
Põe-se  em  vigência  a  Doutrina  Truman  de  “ajuda  mútua”  para  um  “mundo  livre”:  também 
conhecida como Guerra Fria. Desde 1947, os EUA determinou que toda ajuda econômica e militar 
só se justificava pela “ameaça do comunismo internacional”.
107 Agora,  os  “movimentos  populares”  voltam  a  contar  com  o  apoio  dos  comunistas  - 
“neutralizados”  nos marcos das frentes populares contra o nazi-fascismo – que os caracteriza 
como possibilitadores de “revoluções burguesas”, ao estilo das europeias.   
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âmbitos do Estado. A constituição da empresa transnacional difunde-se, alterando 

as anteriores formas de organizar as relações entre as empresas com os aparatos 

estatais  dos  países  dependentes;  agora,  esses  serão  subordinados  aos 

interesses das “transnacionais”: a versão mais ampliada do capital monopolista108. 

Conduzidas  por  gerentes-políticos  e  tecnocratas  –  os  quais,  muitas  vezes, 

acreditavam  ser  mais  importantes  que  os  próprios  donos  -,  exportarão  suas 

instalações  aos países periféricos, onde encontrarão mão-de-obra à baixo custo.

A  ideologia  “desenvolvimentista”  é  própria  desse  “projeto”  de  “livre 

empresa”,  que ilude com sua promessas de fortes intervenções e “assistência 

técnica”  para  “desenvolver  a  América  latina”  (especialmente,  em  ciência  e 

tecnologia). Empréstimos, inversões privadas, doações, ajuda técnica, convênios 

militares, OEA, ameaça continental, anti-comunismo, fazem parte do elenco de 

uma política de “modernização”, de “conquista pacífica”. Por outro lado, é nesse 

período onde se registra a penetração cultural dos EUA no resto do continente, a 

mais agressiva de todos os tempos. Isso será refletido fortemente nos marcos 

teóricos  e  nas  escalas  de  valores  de  nossas  sociedades  –  tanto  dos  grupos 

governantes locais, como das massas -, permitindo que, em fins da década de 

1950,  seja  claro  o  auge  da  hegemonia  norte-americana  no  continente  e  no 

mundo.

Esse período revela também uma crise do nacionalismo e do reformismo109. 

Em fins dos anos 50 existia um clima ideológico muito diferente dos anos 20, 

quando governos nacionalistas apareciam como um esperança bastante extensa 

entre  as  camadas  médias,  intelectuais,  camponeses  e  a  maioria  dos 

trabalhadores.  Esses  projetos  já  não  podiam  assegurar  a  resolução  dos 

problemas  fundamentais  de  nossos  países,  como:  “independência”  e  “justiça 

social”. Grande parte da base social originária desses projetos davam mostras de 

deterioramento, ao mesmo tempo em que as “burguesias nacionais”, a cada dia, 

integravam-se mais ao capital monopolista e ao imperialismo outro lado, conforme 

cresce a classe trabalhadora, foram sendo produzidas novas  diferenciações em 
108 A “substituição de importações” cai em mãos do capital norte-americano; as grandes empresas 
desse país,  se apropriam das latino-americanas,  associando de forma subordinada os antigos 
proprietários,  ou  os  empregando.  Paralelamente,  o  imperialismo  inicia  uma  nova  expansão 
industrial  no continente através das automobilísticas,  eletrônicas e indústrias de plásticos.  (Cf. 
Ibidem).
109 As grandes famílias oligárquicas e os velhos “caudilhos” haviam cedido frente a burguesia; os 
trabalhadores assalariados predominavam frente aos servis;  a classe operária industrial estava 
mais  sólida;  tudo  isso,  indicava  a  debilidade  das  condições  propícias  para  as  propostas 
reformistas, ao mesmo tempo em que as “melhorava” para o socialismo.
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seu interior  e entre esses  e os trabalhadores do campo; o mesmo ocorreu entre 

pequenas e grandes empresas.  Os processo de urbanização próprios da “era 

industrialista” começam a dar como frutos a formação de “cinturões de miséria”, 

habitados,  sobretudo,  por  um  sub-proletariado  “disponível”  para  ser  super 

explorado.

Com o fim da “guerra fria” em 1959 e o acordo de “coexistência pacífica”110, 

quando poucos já duvidavam da decadência do nacionalismo na América Latina; 

com a agitação comunista neutralizada, e com a grande maioria dos opositores ao 

imperialismo pensando em lutas  à  muito  longo prazo,  ocorreram,  segundo G. 

Casanova  (1978),  dois  fatos  fundamentais:  um que  desafia  a  estabilidade  do 

imperialismo e outro, que altera a história da América latina. O primeiro,  entre 

1957 e 1958, consiste no estampido da crise mundial capitalista, que deixou 10 

milhões de desempregados e que finalmente foi controlado; e o segundo, entre 

1959 e 1961, a “Revolução Cubana” e sua declaração de “socialista, a qual não 

foi contida.

A partir  do ponto de vista  das resistências populares, pode-se distinguir 

nesse período, três momentos fundamentais:   a)  a década de 1935 a 1945 – 

caracterizada por  um reagrupamento  das forças “democráticas”  contra  o  nazi-

fascismo: as chamadas “frentes populares”; b)  de 1945 a 1947 – onde, em meio  

um clima social geral anti-fascista, e uma vez acabada a II Guerra, “distribui-se” o 

mundo e o comunismo cresce substantivamente, sobretudo nas Europa; e c) de 

1947  –  quando  os  Estados  Unidos  declara  a  “Guerra  Fria”  à  URSS frente  a 

eminência  de  seu  crescimento  -  até  1959,  quando  se  inicia  “coexistência 

pacífica”111. 

O  terceiro  período,  que  consideramos,  foi  aberto  pelo  processo  da 

Revolução  cubana  em  1959,  o  imperialismo  viu-se  obrigado  a  “aceitar”,  pois 

tentou de “tudo”  para  derrubá-la  sem obter  mais logros do que fortalecê-la.112 

110 Seria muito interessante  um exame a respeito da definição dos marcos das alianças políticas 
dos partidos de esquerda, especialmente os vinculados à Terceira Internacional” - tanto nesse 
período de pós-guerra fria, como no anterior, de aliança contra o nazi-fascismo – para observar a  
influência da geopolítica mundial nos processos dos países latino-americanos. Podemos encontrar 
ali uma rica fonte de contradições históricas exemplares para pensar a contemporaneidade.
111 Desde a Conferência do Rio em 1947 e a criação da OEA um ano depois, Estados Unidos  
desata uma ofensiva  no continente contra  o  “perigo  de um intervenção 'extra-continental'  e  o 
'perigo' de uma 'conspiração comunista internacional'”; desde então, atacou-se a todo o campo 
anti-imperilaista, acusando seus líderes de   “comunistas” . Por sua parte, os “partidos comunistas” 
tenderam  a  apoiar  esses  movimentos  anti-imperilalistas,  apesar  da  pouco  simpatia  de  seus 
líderes.
112 Segundo G. Casanova, a Revolução cubana é resultado da história latino-americana anterior a 
própria  história  de  Cuba.  Esteve  muito  presente  o  sucedido  na  Guatemala  e  na  Bolívia  em 
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Surge na América Latina um entusiasmo crescente por identificar todo movimento 

de  libertação  com  o  processo  cubano;  se  o  reformismo  e  o  nacionalismo 

continuaram na cena política, tiveram uma existência efêmera, com êxitos muito 

parciais e dolorosas derrotas finais. Por outro lado, todas as lutas de libertação e  

todas as lutas de classes tiveram em mente aquele “heróico” processo histórico; 

desde 1959, a história das massas da América Latina foi tão intensa e rica como 

só havia sido nas lutas de independência contra a Espanha.

De modo que, desde 1959 até meados da década de 70, desenvolveram-

se uma enorme variedade de experiências e movimentos políticos de massas, 

organizações de libertação,  etc,  em escala  continental.  A  crise  das propostas 

dentro dos limites do capitalismo – em sua versão nacionalista desenvolvimentista 

e  reformista  –  deixava  “fora  do  jogo”  as  classes  médias  progressistas  como 

idôneas para conduzir o processo, como mediadoras entre os interesses bipolares 

o que acabava empurrando para a radicalização do processo até o socialismo113. 

O  nivelamento  por  baixo,  ou  seja,  o  empobrecimento  do  conjunto  dos 

trabalhadores e das camadas médias, “homogeneizava” as condições de vida da 

classe. Desde 1961, a história da libertação na América Latina apresentou-se, 

claramente, mais anti-capitalista. 

Em torno de Cuba surgiu um grande movimento revolucionário com novas 

características de organização e novas expressões ideológicas. Um ponto que 

merece destaque é a intensa polêmica aberta  pelos “novos”  revolucionários a 

respeito das relações mantidas com os “antigos” partidos comunistas. Nunca se 

discutiu  tanto  sobre  estratégia  e  tática  da  revolução  latino-americana.  Várias 

reuniões  forma  realizadas  para  articular  forças  revolucionárias  no  continente, 

destacando-se,  especialmente,  a  “tri-continental”  de  1966  em  Cuba.  Ali,  a 

libertação  dos  povos  foi  projetada  como  uma  luta  anti-imperialista  e  anti-

capitalista; a libertação nacional se concebe vinculada à revolução social; a luta 
princípios da década de 1950. A questão das mediatizações políticas “integradoras” dos processos 
de resistências, não haviam se dado em Cuba, mas em outros países do continente. Todas as 
tentativas nacionalista progressistas e reformistas haviam fracassado profundamente e terminado 
na corrupção de seus líderes.  Por outro lado, Cuba contava com um dos PC's mais dotados 
teórica e politicamente, desde os anos 20. (Cf. Casanova; op. cit.)
113 É  indispensável  demarcar  o  surgimento-  em  todas  as  partes  –  de  focos  ou  movimentos 
guerrilheiros, a partir da experiência da revolução cubana. R.  Arismendi, secretario geral do PC 
uruguaio,  foi um dos poucos que tentou -dentro das estruturas orgânicas- compreender essas 
expressões como “um fenômeno desse tempo”, e imaginava a revolução latino-americana como 
um fenômeno histórico, que no momento final, existiram guerrilhas, lutas políticas e insurreições. A 
“vontade de fazer a revolução” havia variado nos anos 60 e os  partidos comunistas tiveram que 
enfrentar  a  essas  novas  energias  despertadas  pela  experiência  cubana,  inspiradas  em  seus 
líderes, que em geral superavam os textos clássicos. 
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do  proletariado  coincidente  com  a  libertação  dos  “povos”  da  Ásia,  África  e 

América latina. A crise e as divisões  começaram só uns anos depois,  com a 

consolidação da “ofensiva contra-insurgente do imperialismo”; a partir de então, 

os movimentos guerrilheiros do “terceiro mundo” deixaram de receber o apoio dos 

partidos comunistas.

Paradoxalmente, como afirma nosso autor, a história das massas em todo 

esse  período  histórico  é  de  encontro  e  desencontro  entre  essas  e  as 

organizações  revolucionárias;  etapa de ação  criadora  e  de  repetição;  de  atos 

heroicos  e  duros  fracassos;  de  fortes  dissensos  teóricos,  de  disputas 

políticas“internas”,  estratégias,  etc,  mas  também  de  acumulação  de  forças  e 

experiências políticas. Infelizmente, os revolucionários dos anos 60 entraram na 

cena  da  revolução  anti-capitalista  com  o  conhecimento  sobre  “marxismo-

leninismo”, que havia começado nos anos 20, desviado e empobrecido desde a 

década de 1930.114

Assim,  em  um  cenário  latino-americano  onde  cresce  a  contestação  ao 

imperialismo,  que  reordena  em  todos  os  campos  sua  atividade,  agora  mais 

“contra-revolucionária”  que  nunca.  Produz-se  uma  reformulação  da  política 

continental  do  imperialismo  norte-americano  no  que  se  refere  ao  campo 

ideológico, político, cultural, militar e ao econômico. Foi o presidente J. Kenedy 

quem, em princípios dos anos 60,  esboçou a nova estratégia imperial  para a 

América, que encontrava no “inimigo interno” (criado) a causa de todo o  mal, 

definido em documentos militares, policiais e técnicos em geral como o próprio 

“povo”115. Desde então, a ameaça não será mais exclusivamente externa, pois se 

passa a buscá-la internamente, em cada país do continente. 

A “administração Kenedy”  organizará a contra-ofensiva em duas frentes: 

por um lado, militarmente, através da “Ação Cívica” - ; por outro,  lado, buscando 

respostas no  terreno “social” com a “Aliança para o Progresso”. Durante toda a 

década de 1960 proliferaram  intervenções,  invasões e ditaduras militares, que 

114 È muito interessante a caracterização de Pablo  González Casanova a respeito do surgimento 
das ações heróica sem relação às “dúvidas” sobre a procedência de  classes do revolucionários 
que vinham da pequena burguesia; por outro lado, o mesmo autor nos diz que a pobreza teórica 
geral – sobre a conjuntura histórica e sobre o caráter da “nova” fase de luta de libertação – acaba  
por atuar na instância do voluntarismo.
115 Sem deixar de reconhecer a URSS como o inimigo principal,  o imperialismo reorganiza as 
Forças  Armadas  para  o  enfrentamento  do  “inimigo  interno”,  ou  seja,  os  camponeses,  os 
trabalhadores  e  as  classes  médias  da  América  Latina,  que  se  revelavam  contra  o  sistema 
imperante. Aplica-se a Doutrina do general Maxwel Taylor de enfrentamento ao inimigo interno em 
uma guerra de contra-insurgência.
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substituíram governos  civis  –  tendência  que  se  manteve  nos  anos  70;  nesse 

sentido,  mais  que  “reformista”,  a  doutrina  Kenedy  mostrou-se  fortemente 

intervencionista. O presidente Johnson complementará a “Doutrina Kenedy” com 

outra que outorgava aos Estados Unidos o direito de intervir em qualquer país da 

América latina, caso seu governo “perdesse o controle da situação”116;  não se 

poderia permitir outra Cuba!

Já em 1969, com Nixon como presidente, o imperialismo se vê obrigado a 

reconhecer o fracasso categórico da proposta da “Aliança para o Progresso”, que 

se propunha “competir socialmente” com o socialismo – especialmente de Cuba – 

e suas conquistas nessa matéria; paralelamente e cada vez mais claramente, a 

partir dos anos 70, o imperialismo norte-americano prepara-se para basear suas 

ações,  “fundamentalmente”,  na  repressão117. Desde  1973,  pôs-se  em 

funcionamento  a  “guerra  fria”  intercontinental;  é  o  auge  da  política  de 

desmantelamento  das  instituições  democráticas  e  da  institucionalização  de 

governos com base no “terrorismo de Estado”. A CIA e suas “missões encobertas” 

na América latina, chegaram a mobilizar mais 11 mil membros para implementar 

políticas  “desestabilizadoras”,  que  rapidamente  converteram-se  em  elemento 

fundamental da chamada “contra-revolução preventiva”. 

Poderíamos concordar com nosso autor que a libertação do Vietnam põe 

em cheque o poderio do imperialismo, que responderá implacavelmente, alguns 

meses depois,  com o Golpe de Estado no Chile – que derruba o governo da 

“Unidade  Popular”  e  assassina  o  presidente  socialista  Salvador  Allende  em 

setembro de 1973. De modo que, uma nova sujeição da América Latina, ainda 

mais profunda, pagará os custos financeiros e político-militares daquela derrota. A 

crescente força repressiva do imperialismo parecia corresponder com a perda de 

sua hegemonia no mundo, ao mesmo tempo em que as classes dominantes da 

América Latina precisavam de recursos para combinar repressão e concessão.

116 Gonzáles Casanova (1978) nos recorda as declarações do antigo secretário de Departamento 
de Estado norte-americano para América Latina: Thomas Mann, que sustentava em 1962, que 
“EUA não fazia diferença automática entre 'democracias representativas' e 'governos surgidos de 
golpes militares'; uma clara 'oferta' para Pinochet, os Videla de plantão, e uma enorme contradição 
com a iniciativa da “Aliança para o Progresso”.
117 Provavelmente, as experiências da “Unidade Popular” no Chile e da “Frente Ampla” no Uruguai 
em inícios da década de 1970, devem ser pensadas como tentativas revolucionárias de retomar o 
caminho das “lutas políticas legais”. Junto com a queda da U.P., deus-se a da F.A. e , em fins de 
1973,  o  fascismo  reinava  naqueles  dois  países,  que  haviam alcançado  um elevado  grau  de 
“democratização” dentro de um “sistema parlamentar de partidos”. 
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Em 1973-74, um “nova” e forte crise econômica mundial ,mais intensa que 

a de 1929, sacode o imperialismo. A política do “terror” de Estado, que nos países 

latino-americanos continuará até a entrada da década de 80, será articulada com 

um retorno dos discursos sobre “a crise” que vão dividindo o campo com os da 

“guerra ao inimigo interno” - quase sempre apresentado como “instrumentalizado” 

pelo “comunismo internacional”.

 Toda a década de 1970 constituirá-se como um momento profundamente 

tenso e contraditório de definição da luta de classes – a qual, vinha acumulando 

forças substantivas  e a partir  de fins da década de 1950.  Tanto para a crise 

econômica como para o conflito político de uma “luta de classes” aprofundada, o 

imperialismo  ensaiará  uma  nova  resposta  em todos  os  níveis,  que  terminará 

impondo-se  em  todo  o  mundo  até  nossos  dias;  é  o  projeto  neoliberal  -  

“engavetado” desde finais da II Guerra por não encontrar condições satisfatórias 

para sua aplicação. As políticas neoliberais terão um primeira “prova piloto” com o 

“laboratório chileno”, onde em 1973, cortou-se até as raízes o processo popular 

por  meio  de  uma  das  ditaduras  mais  ferozes  enfrentadas  na  história  latino-

americana. Se o ensaio neoliberal no Chile “prosperasse”, seria uma “luz verde”  

para  avançar  no  restos  dos  países  que  haviam  experimentado  processos 

similares, especialmente o ascenso do conflito político de classes. Nesse sentido, 

o Chile foi um modelo em vários aspectos.

O neoliberalismo irá, gradualmente, uniformizar as realidades sociais latino-

americanas, expandindo-se durante os anos 80, e chegando a “reinar” nos 90, 

será portador também das retóricas da transição à democracia; da necessidade 

de  mudanças,  de  modernização  produtiva  “furiosa”,  de  pragmatismo  e 

superficialidade. As crises e seus discursos contribuíram para o “acabado” final do 

processo de fragmentação social  do campo popular iniciado com o “terror”  de 

Estado das ditaduras. Alguns países começaram mais tarde a experimentar um 

regresso  ao  caminho  legal  com  a  “normalização”  ou  reabertura  à 

“institucionalidade”, uma vez que havia sido erradicado o perigo de subversão da 

ordem.

No  plano  econômico-social  registra-se  um enorme  avanço  da  empresa 

transnacional no controle continental de recursos, na submissão das economias e 

Estados nacionais  a seus credores –  as  “dívidas externas”  dão vários  “saltos 
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mortais”118 -,  os  salários  e  as  condições  de  vida  dos  trabalhadores  em geral 

continuam em “queda livre”; o Estado é desmontado no que tange a “seguridade 

social” e refuncionalizado para atuar numa realidade cada vez mais global, tanto 

financeiramente – onde o capital financeiro marca o ritmo - , como militarmente – 

mantendo as Forças Aramadas como “colaboradoras” das “missões de paz” dos 

Estados Unidos: no “espírito” da ONU.

O avanço das “receitas neoliberais” no continente tende a re-homogeneizar 

as realidades diversas de cada país, pois a grande maioria da população vê suas 

condições  de  vida  deterioradas  –  sem desconsiderar  as  diferentes  condições 

nacionais em que se aplicam os princípios neoliberais e  a particularidade dos 

resultados  alcançados.  O  desmonte  geral  de  direitos  sociais,  a  retirada  de 

financiamentos da “área social”, a emergência do desemprego estrutural – tanto 

pela  restruturação  produtiva  com  base  em  uma  conversão  tecnológica  na 

produção, como pela especulação financeira que inibe inversões “produtivas” -, a 

unilateralização  exacerbada  das  “liberdades”  do  indivíduo,  o  relativismo  e  o 

generalizado  descomprometimento  ético-político  –  traduzido  como  os  já 

mencionados “possibilismo” ou “oportunismo” - marcaram as últimas três décadas 

na América latina.

O  profundo  “refluxo”  dos  movimentos  revolucionários  e  de  libertação 

tornará  explícito  o  triunfo  imperialista   na  luta  de  classes  e  evidenciará  as 

dimensões da “derrota histórica” imposta aos projetos emancipatórios radicais nos 

anos 70. Essa tendência ganha um impulso muito maior no final dos anos 80, com 

a “crise terminal” do “socialismo real” e a queda do Muro de Berlim. A partir de 

então, o “pensamento único” ditará as regras do jogo e anunciará a “morte das 

ideologias”  e  das alternativas  ao capitalismo.  O capital  dinheiro  torna-se  mais 

central e poderoso que nunca. 

Temos  alguns  indícios  para  pensar  que  desde  inícios  do  novo  século, 

quando a ideologia neoliberal já não consegue legitimar seus “estragos sociais”, 

um novo período histórico se abre na América Latina. Seus antecedentes mais 

118 A questão da “dívida externa” – que em algum momento Fidel chamou de “eterna” – até agora 
não foi satisfatoriamente tratada e merece uma reflexão particular e profunda. A mesma, vem se 
configurando como uns dos instrumentos fundamentais (e  “legais”)  de perpetuar  a dominação 
imperialista em sua versão mais “fetichizada”: o reino do capital financeiro. Existem vários estudos 
que se pode recorrer para uma aproximação ao problema e sua dramática atualidade. Para uma 
análise geral da “dívida” temos as conferências de Fidel Castro nos anos 80 e, especialmente,  
para o caso Argentino, temos o “juízo da dívida externa” iniciado por Alejandro Olmos, que oferece 
um rico material acerca do funcionamento dessa “trágica enfermidade” de nossas economias.
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essenciais seriam a nova crise econômica do imperialismo – e suas crescentes 

dificuldades para “controlá-la”  -  e o ascenso da luta política e de massas em 

vários países do continente, fundamentalmente, as “oxigenadoras” experiências 

de  acumulação  de  forças  na  Venezuela,  México,  Brasil,  Argentina,  Uruguai, 

Bolívia, Haiti, El Salvador e Chile – contando, obviamente, com a resistência de 

Cuba.

De modo que, só no final dos anos 90, quando a acumulação de forças 

políticas se renovou – agora, a partir da “resistência” ao neoliberalismo –, e se 

mostrou basicamente suficiente, pode-se dizer que os conflitos sociais ganharam 

vigor e potencial suficientes para fazerem “reviver” ou “despertar” novamente e de 

forma temperada as “ilusões”  de transformação social.  O início  do século XXI 

representará um espécie de manifestação contundente de “retorno do reprimido”, 

ainda que (desejamos que seja),  para escrever  “outra história”.  A partir  disso, 

entendemos que pode estar sendo aberta uma nova fase da luta de classes na 

Argentina, particularmente em harmonia com um certo clima anti-imperialista da 

conjuntura  sul-americana,  minada  de  contradições,  mas  com  o  saudável 

reaparecimento de sujeitos políticos coletivos que fazem “vibrar” a cena nacional 

num momento histórico de “tenso equilíbrio” do imperialismo.
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CAPÍTULO IV

SERVIÇO SOCIAL EM TEMPOS DE BARBÁRIE

Contribuições para pensar as metamorfoses do Serviço Social na  
periferia latino-americana contemporânea

Partimos da hipótese que, na contemporaneidade, o Serviço Social é uma 

atividade profissional crescentemente demandada para intervir sobre o complexo 

de  dispositivos  e  instrumentos  destinados  ao  “controle  social”,  em função  de 

“administrar”  os  sintomas  mais  explosivos  do  atual  processo  neoliberal 

“globalmente” em curso, que barbarizam a vida social. As críticas expressões hoje 

emanadas  pela  “questão  social”  do  capitalismo  –  as  que  são  resultantes  do 

desenvolvimento  próprio  desse  sócio-metabolismo;  desdobramentos  históricos 

que se objetivam como resultado da sua “lógica imanente”– revelam nitidamente o 

acirramento  de  todas  as  contradições  sistêmicas.  Isto,  que  é  a  base  da 

processualidade  contemporânea  do  capitalismo,  e  que  provoca  situações 

claramente  regressivas  em  termos  civilizatórios  para  a  humanidade,  permite 

caracterizar a época histórica dela derivada como uma fase de barbarização da 

vida social, como fruto da realização de uma lógica regida por uma “produção 

social crescentemente destrutiva.

O  Serviço  Social  é  entendido  como  atividade  assalariada,  inserida  na 

divisão  social  e  técnica  do  trabalho  da  sociedade  capitalista  madura  (Cf. 

Iamamoto,  1998),  é  fundamentalmente  requisitada  para  trabalhar  junto  a  uma 

diversidade de outras disciplinas e dispositivos sociais na  execução de  políticas 

sociais  -  e  em  menor  medida  na  formulação  das  mesmas  -,  em  função  de 

“reproduzir  adequadamente” a  força de trabalho (Cf.  Mota, 1995),  pressuposto 

incontornável  da  valorização  do  capital.  Ao  situar  a  atividade  profissional  na 

totalidade social contemporânea, se procurou captar as possíveis metamorfoses 

operadas pelo “significado social” do Serviço Social na contemporaneidade. 

Assim,  em  face  das  transformações  societárias  sofridas  como 

conseqüência  da  emergência  de  uma  força  de  trabalho  supérflua, que  se 

consolida nas margens da sociedade como um fruto podre da crise estrutural do 
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capitalismo, nos perguntamos pelas particularidades e as características que este 

trabalho (assalariado e alienado) assume,  quando, junto a outros dispositivos e 

profissões,  participa  do  processo  de  reprodução  das  relações  sociais119 na 

atualidade.

Um dos interrogantes vertebrais dessa análise refere-se ao problema de se 

o  capitalismo  contemporâneo,  plenamente  maduro,  conserva  ainda  energias 

suficientes para integrar, para agregar e incorporar suficientemente os crescentes 

contingentes  humanos  que  na  atual  modalidade  de  reprodução  das  relações 

sociais  coloca  como ”desempregados  estruturais”,  como  resultado  da  plena 

realização das lógicas que ordenam seu funcionamento? Em outras palavras, o 

problema  de  se  se  o  capitalismo  ainda  comporta  ”energias  civilizatórias” 

suficientes para formular uma “saída progressiva” em face do aprofundamento da 

sua  “crise  estrutural”.  A  resposta  à  questão  define  um  dos  pre-supostos 

fundamentais para a análise.

Aproximarmos à compreensão das implicações que traria uma exaustão 

das  possibilidades  sistêmicas  de  gerar  movimentos  de  agregação  social 

duradouros num momento em que massas crescentes de indivíduos (já reduzidos 

a  mercadorias:  a  força de trabalho)  aponta a captar  as  tensões sofridas  pelo 

“significado social” da profissão de Serviço Social, na trajetória histórica traçada 

sua  gênese  até  a  contemporaneidade.  A  pergunta  pelas  mudança  na 

“funcionalidade  social”  historicamente  atribuída  ao  Serviço  Social,  em  curso 

atualmente, leva a encontrar as determinações fundamentais das metamorfoses 

profissionais, assim como seus dilemas e desafios mais urgentes. 

Desde  uma  perspectiva  crítica,  entende-se  ao  significado  social da 

profissão desvendado a partir  da compreensão da dinâmica histórica marcada 

pelas conflitantes relações entre as classes sociais no capitalismo, assim como a 

articulação  política  por  estas  estabelecidas  com  o  aparelho  de  Estado  em 

realidades  nacionais  e  conjunturas  determinadas,  pela  mediação  do 

enfrentamento da chamada “questão social” via políticas sociais. O Estado, assim, 

é uma mediação fundamental à reprodução das relações sociais. 

Entrada a fase monopolista do capitalismo, este precisará responder “mais 

119 Desde a perspectiva marxiana, entendemos por reprodução das relações sociais “a reprodução 
da totalidade do processo social; a reprodução de um determinado modo de vida, que envolve o  
cotidiano da vida em sociedade: o modo de viver, de trabalhar, de forma socialmente determinada, 
dos indivíduos em sociedade.  Envolve  a  reprodução do modo de produção” (Cf.  Iamamoto & 
Carvalho, 1986, p. 71).
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estrategicamente”  às  refrações  da  “questão  social”,  e  o  fará  a  partir  de  uma 

intervenção mais sofisticada e complexa que aquela implementada no período 

histórico anterior - o chamado “capitalismo concorrencial” ou competitivo -,  em 

que era comandado por um liberalismo econômico que não atenta para os “custos 

humanos”  do  “desenvolvimento”.  Essa  “ampliação”  do  Estado  acontece  como 

forma de responder  às  contradições inerentes  ao capitalismo através  de uma 

estratégia de “institucionalização” dos conflitos sócio-políticos engendrados pelos 

interesses divergentes das  classes sociais da sociedade capitalista. Nesta nova 

fase,  com  base  numa  intervenção  mais  complexa,  o  Estado  intervém  na 

“reprodução das relações sociais” procurando regular o processo, “administrá-lo” 

adequadamente.  O  Estado  monopolista,  “internaliza  a  questão  social  do 

capitalismo” (Cf. Netto, 1992).

A dita  estratégia de reprodução sistêmica se materializa com a execução 

de um conjunto de políticas e serviços sociais que perseguirão o contraditório 

objetivo  de,  por  um lado,  garantir  o  processo de reprodução social  da  classe 

trabalhadora – pensados para além da condição de mercadoria, de mera “força de 

trabalho” -, particularmente nos países “centrais” do capitalismo, onde camadas 

expressivas  de  trabalhadores  foram  integradas  “organicamente”  ao 

funcionamento sistêmico, constituindo um “sistema  administrado de exploração” 

da força de trabalho. Nesse sentido, o Estado capitalista maduro passa a cada 

vez  mais  se  preocupar  com  legitimar  –  por  exemplo,  “institucionalizando”  e 

“regulando” a subordinação do trabalho ao capital – a relação de dominação que 

define sua essência.

Todavia,  a  chamada  “internalização”  da  “questão  social”  –  apontada 

enquanto tentativa de regulação para mantê-la dentro de parâmetros aceitáveis – 

contraditoriamente,  representa melhorias das condições imediatas de vida das 

camadas  trabalhadoras,  processo  este  que  tem  servido  como  base  para  a 

legitimação conseguida pelo sistema do capital ao interior mesmo de suas vítimas 

exploradas, especialmente em tempos de “ascenso histórico”. 

Os tempos atuais revelam que a dita intervenção do Estado na “regulação” 

do processo de produção/ reprodução das relações sociais, particularmente no 

que diz respeito à “reprodução” da força de trabalho para sustentar o processo de 

acumulação de capitais, foi restringida sensivelmente, passando a se afirmar uma 

tendência a “administrar” a força de trabalho “estruturalmente” supérflua, ou seja, 
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os segmentos sociais (certamente crescente) que “sobram”. A afirmação dessa 

tendência  constitui-se  enquanto  traço  peculiar,  característico  das  requisições 

profissionais da categoria em face das atuais refrações da “questão social”.

A mudança qualitativa na modalidade sócio-estatal de intervenção sobre as  

manifestações acirradas da “questão social” se desdobra num duplo movimento: 

por  um  lado,  aquele  que  aponta  para  “gerir”  os  segmentos  sociais  de 

trabalhadores “necessários”; por outro, ocupa-se de “administrar” – com o menor 

custo possível – os “supérfluos”, “cronicamente instáveis”. Nesse sentido, cabe 

indagar acerca da objetivação em alterar no significado social da funcionalidade 

da profissão de Serviço Social, uma vez que o conteúdo da sua demanda sócio-

histórica sofreu variações expressivas.

Com  isso  importa  considerar  a  atual  demanda  sócio-histórica e  que  a 

trajetória  que  hoje  marca  o  fazer  profissional  experimenta  uma curvatura,  um 

deslocamento  da  “tradicional”  demanda  para  o  profissional  trabalhar  na 

reprodução  da  força  de  trabalho  visando  sustentar  a  “expansão  infinita”  do 

capitalismo, integrando os trabalhadores à ordem burguesa, no qual o Serviço 

Social trabalha na “administração” dos conflitos e ameaças que emergem com as 

“populações excedentes”. Assim, a trajetória descrita pela demanda profissional 

vai das tentativas de integração efetiva da força de trabalho ao sistema capitalista, 

no seu “ascenso histórico”, há uma “administração” cada vez mais restrita 

da barbárie social contemporânea. 

4.1. Sobre os Fundamentos da atividade profissional

4.1. 1. O significado social dessa atividade assalariada

Se nos perguntarmos pelos fundamentos da profissão de Serviço Social; se 

procurarmos compreender a efetividade histórica que permite sua existência nos 

distintos momentos históricos, a análise do contexto sócio-histórico em que se 

situa e adquire sentido torna-se um recurso indispensável. Desde a “perspectiva 

crítica”,  as bases sócio-históricas que permitem a emergência dessa profissão 

têm vinculação  com determinadas  “problemáticas”  sociais  surgidas  do  próprio 

desenvolvimento  capitalista,  particularmente  decorrentes  da  industrialização 
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capitalista  e  da  conseqüente  expansão  urbana  das  sociedades;  com  a 

intensificação  dos  conflitos  sociais  e  as  lutas  de  classes,  tudo  isso  junto  à 

consolidação da burguesia e do proletariado industrial, bem como junto ao tecido 

de  relações  que  estabelecem  com  o  aparelho  do  Estado  (Cf.  Iamamoto  & 

Carvalho, 1986; Netto, 1992). 

No contexto de afirmação da fusão do capital industrial com o financeiro ao 

longo do “sistema-mundo” moderno, emerge um conjunto de fenômenos  e forças 

que  desestabilizam  negativamente  sua  reprodução.  A  perspectiva  teórico- 

profissional hegemônica hoje no Ensino do Serviço Social  chama da “questão 

social”  do  capitalismo e  suas  refrações.  A  emergência  da  mesma no  cenário 

político social operou para a necessidade de criação de uma nova modalidade de 

intervenção na vida social, da que derivaram um complexo de novas atividades e 

profissões. Ou seja, as novas necessidades da reprodução societária implicaram 

em novas especializações do trabalho coletivo, no bojo da qual se requer uma 

atividade dedicada à “execução” das novas estrategias de intervenção sistémica e 

seus instrumentos: as políticas sociais. É nesse quadro histórico, como fruto de 

um novo patamar na divisão social e técnica do trabalho da sociedade capitalista, 

que se explica a gênese histórica da nossa profissão. 

Como atividade profissional assalariada, será contratada para atuar sobre 

determinadas  exigências  emanadas  do  processo  de  produção/reprodução  das 

relações  sociais  capitalistas.  Nessa  perspectiva,  poderíamos  dizer  que  sua 

existência  responde  à  exigência  sistêmica  de  respostas  adequadas  às 

necessidades  do  processo  de  reprodução  sócio-metabólica  do  capital  em um 

determinado estágio do seu desenvolvimento. Assim,
“El  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  y  las  relaciones 
engendradas  en  ese  proceso,  determinan  nuevas  necesidades  y 
conflictos que pasan a exigir profesionales especialmente calificados 
para su atención. La ‘cuestión social’ se torna la base de justificación 
de ese tipo de profesional calificado [...] ésta no es otra cosa que la 
expresión condensada del proceso de formación y desarrollo de la 
clase  obrera  y  su  ingreso  en  el  escenario  político,  exigiendo  su 
reconocimiento  político.  Es  la  expresión  de  la  contradicción  entre 
proletariado y burguesía potenciado, el que pasa a exigir otro tipo de 
intervención, más allá de la caridad y la represión” (Iamamoto, 1997, 
p. 91-2).

Todavia, a origem do Serviço Social não deriva da mera existência de uma 

“questão social”; pelo contrário, a emergência do Serviço Social como profissão é 

particularizada pelo conjunto das determinações que delimitam seu terreno sócio-

197



histórico:  a  transição  do  capitalismo  concorrencial (mais  liberal),  para  o 

monopolista (Cf.  Netto,  1992).  Ali,  uma  mudança  profunda  do  funcionamento 

sistêmico é criada, a qual expressa um patamar mais elevado na elaboração das 

respostas  estatais  no  enfrentamento  das  manifestações  mais  explosivas  das 

contradições  capitalistas.  Nesse  quadro  se  criam  as  condições  favoráveis  à 

“ampliação”  substantiva  dos  espaços  para  uma  sociabilidade  progressiva,  em 

termos civilizatórios; nessa passagem ocorre a complexificação dos sistemas de 

mediações  destinados  a  regular,  a  gerir  e  administrar  o  sócio-metabolismo. 

Assim,  a  “questão  social”  torna-se  a  base,  a  “matéria  prima”  que  justifica  e 

legitima a profissão de Serviço Social e a mantém vigente. 

De acordo com a reflexão que Marilda Iamamoto dedica ao Serviço Social -  

inquestionavelmente  seria  e  profunda  -,  essa  profissão  afirma-se  como  uma 

especialização  do  trabalho  coletivo  inserido  na  divisão  social  e  técnica  do 

trabalho, ao constituir-se em expressão de determinadas necessidades históricas 

derivadas da práxis das classes sociais no ato de produzir seus meios de vida - 

no  trabalho  -,  de  uma  forma  socialmente  determinada.  Nesse  sentido,  seu 

“significado social” depende, basicamente, da dinâmica sócio-política estabelecida 

pelas relações e conflitos entre as classes sociais fundamentais da sociedade, em 

determinadas conjunturas históricas. 

Assim, a base que constitui o significado social do Serviço Social, na sua 

gênese,  está  formada  pelas  relações  contraditórias  entre  as  forças  sociais 

(ancoradas em determinados interesses de classe) que conformam o capitalismo 

em cada momento histórico. O acirramento da natureza contraditória das relações 

de classe no seio da sociedade reclama a criação de um conjunto de dispositivos 

e instrumentos de intervenção social, articulados numa estratégia mais sofisticada 

de controle social, para canalizar a “questão social” dentro de margens toleráveis 

para o sistema da acumulação do capital (Cf. Iamamoto, 2003, p. 221). 

Sobre esse processo, o estudo de Netto (1992) salienta uma questão da 

maior relevância; para o autor, a transformações societárias da época alteraram 

profundamente as formas de sociabilidade quando, ao “internalizar” a “questão 

social”, o sistema reforça suas tendência a “eclipsar” ideologicamente a realidade 

social.  Em outras palavras,  a  partir  de então a complexidade do problema da 

“alienação social” adquirira um ritmo bem mais intenso. 

Dessa maneira,  a nova abordagem das acirradas refrações da “questão 
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social”,  as  que  se  apresentam em forma fragmentada  e  distorcida,  reclamara 

atividades particulares, diversamente especializadas, adequadas para enfrentar 

as exteriorizações da contradição essencial do capitalismo: a exploração. Como 

resultado da materialização dessa lógica sócio-reprodutiva renovada, se afirma 

uma concepção “naturalizante” da “questão social”; a variedade quase infinita de 

“problemáticas sociais” cada vez mais vai tornando-as questões despolitizadas, 

fenômenos que acontecem à margem das contradições capitalistas e das lutas de 

classes. 

O  reforço  dos  valores  individualistas  e  moralizantes  de  uma  burguesia 

realmente  ameaçada  será  coerentemente  complementado  com  concepções 

“psicologizantes”  para fundamentar  a  emergência dos fenômenos sociais  mais 

mórbidos.  Segundo  a  análise  de  Netto,  no  momento  da  gênese  histórica  do 

Serviço Social, essa “individualização psicologizadora” na explicação das raízes 

das refrações mais gritantes da “questão social” conjugasse com uma modalidade 

particular  de  resposta  prática  baseada  em  estratégias  de  “ajuste  da 

personalidade” (Cf. Netto, 1992).

Dessa  perspectiva,  na  busca  por  “internalizar”  suas  contradições  mais 

“explosivas”,  ao  tenta  absorver  a  pressão  das classes subalternas,  o  sistema 

incorpora  à  sua  materialidade  institucional  certas  reivindicações,  embora 

subordinadamente,  ou  seja,  desde  que  não  comprometam  os  interesses  das 

classes  capitalistas  como  um  todo).  Tal  movimento  contraditório,  para  ser 

efetivamente compreendido, precisa o recurso à dialética, contemplando tanto as 

indiscutíveis  dimensões  de  “concessão”  que  comporta,  assim  como  as 

“conquistas” emancipatórias que possibilitou na história.

Na quadra histórica particular  do capitalismo em que emerge o Serviço 

Social,  o  Estado  moderno,  que  originariamente  tendeu  a  negar  e  “excluir”  os 

interesses e as reivindicações das classes subalternas, ameaçado pela existência 

concreta  de  uma  alternativa  societária  -  o  “projeto  socialista”  encarnado  na 

Revolução Bolchevique de 1917, que criaria a União Soviética -, não pode agora 

desconsiderá-las. Com isso, a questão da “legitimidade” da dominação se coloca 

e vai pesar decisivamente para o nascimento profissional do Serviço Social. O 

quadro histórico que tratamos, referente às primeiras décadas do século passado, 

traz para as classes capitalistas o imperativo da sua legitimação no conjunto da 

sociedade, não apenas como classe dominante, mas sim como classe dirigente. 
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Se  não  logra  impor  sua  hegemonia –  entendida  como  coerção  revestida  de 

consenso  –  periga  sua  estabilidade,  sua  reprodução  torna-se  mais  restrita  e 

convulsionada, precisando apelar para instrumentos mais coercitivos, próprios de 

um tipo de dominação mais “externalizado”.

Para o capitalismo – que sai abatido da sua grande primeira crise estrutural 

(geral) a atingir dimensões mundiais e que, do outro lado, toma corpo o projeto 

societário  que  se  propõe  superá-lo  –  se  trata  é  de  assegurar  o  processo  de 

reprodução social sob moldes capitalistas a partir de una nova estratégia, mais 

orgânica  que  as  anteriores  modalidades  de  enfrentar  as  expressões  sócio-

políticas  das  suas  contradições.  Assim,  poderíamos  dizer  que  as  origens 

históricas do Serviço Social estão associadas ao conjunto de metamorfoses que o 

ordenamento capitalista sofre com sua entrada na fase monopolista.120 

É  nesse  período  que  o  Estado  torna-se  permeável  a  determinadas 

demandas das classes subalternas e as “absorve”, na procura de “capitalizá-las” 

em função da sua reprodução ampliada, para que atuem no sentido de consolidar 

sua  lógica  e  formas  de  sociabilidade  próprias,  colocando-as  como  pilares 

fundamentais  de  um  “novo  pacto  de  dominação”.  Nessa  perspectiva,  são  as 

particulares relações sociais (de classe) que explicam a necessidade de diversas 

modalidades  de  intervenção  social  do  Estado  nas  diferentes  fases  do 

desenvolvimento  capitalista,  e  não  o  contrário,  como  postula  o  “pensamento 

burguês”.  O Estado,  aqui  entendido  como resultado  de  correlações de forças 

políticas entre as classes sociais, expressa essa contraditoriedade do processo 

de produção/ reprodução das relações sociais peculiares do capitalismo.  

É  a  partir  desse  particular  momento  histórico,  que  as  condições 

necessárias  à  demanda  por  um  profissional  dedicado  à  intervenção  sobre  a 

“questão social” se apresentam. Decisivamente absorvido pelo Estado, o Serviço 

Social  surge  chamado  para  trabalhar  no  controle,  nos  diagnósticos,  nos 

tratamentos e na implementação de “planos e programas sociais”. Para trabalhar 

na  “integração”  de  uma sociedade  que  se  mostra  claramente  fraturada  pelos 

antagonismos  de  classe  o  assistente  social  terá  que  contribuir  com  dita 

120 Em função de regular e administrar a extensão do conflito social e com o intuito de mantê-lo 
dentro  dos  limites  toleráveis,  serão  formuladas  estrategicamente  um  conjunto  de  políticas  e 
dispositivos  sociais  (as  “políticas  sociais”);  estas  nascem  como  “corretivos  funcionais”  dos 
desajustes, dos defeitos do processo de reprodução material da vida social sob os imperativos do 
capital  –  certamente  barbarizantes.  Para  a  “nobre  missão”  de  prestar  estes  serviços  sociais, 
fundamentalmente  no âmbito  do Estado,  será crescentemente empregado e “especializado”  o 
Serviço Social, isto de acordo com as diferentes requisições de cada momento histórico.
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“absorção” sistêmica do conflito social, na “institucionalização” dos problemas que 

“ameaçam” a paz social.  Nesse contexto se encontram os fundamentos sócio-

históricos do Serviço Social, assim como uma definição historicamente situada do 

seu significado social.   

Em síntese, partimos da premissa que o Serviço Social emerge na cena 

sócio-histórico  sendo  demandado  a  atuar  na  construção  das  condições 

adequadas à reprodução da dinâmica conflitante de uma sociedade capitalista em 

desenvolvimento.121 Imerso  nessa  dinâmica  contraditória,  o  assistente  social 

participará  funcionalmente  no  processo  da  reprodução  da  vida  social;  é  essa 

funcionalidade que tencionará para intrumentalizar sua práxis num movimento de 

renovação permanente das estruturas sociais capitalistas. Tal tensão ressaltará a 

natureza contraditória dessa atividade profissional.     

Desde  o  início,  o  exercício  profissional  dos  assistentes  sociais  se 

desenvolve a beira das condições de vida das populações que vivem da venda da 

única  mercadoria  que  possuem:  sua  força ou  capacidade  de  trabalho.  Sua 

intervenção  acontece  no  intuito  de  promover  “melhoras”  nas  situações 

conflituosas  que  surgem  no  processo  de  produção-reprodução  da  força  de 

trabalho; isto é, o assistente social  trabalhará - de forma mediata, pela via de 

garantir  um elemento fundamental  da produção capitalista:  a força de trabalho 

humana - na produção das condições adequadas à produção e reprodução das 

relações  sociais  capitalistas:  tendo  em  vista  que  atua  para  garantir  a 

processualidade  da  expropriação  da  mais-valia  no  processo  capitalista  de 

exploração do trabalho vivo. É justamente essa mediação que vincula essa práxis 

profissional com a estrutura da ordem do capital, naquela sua fase de “ascenso 

histórico”.

Uma  vez  que  sua  intervenção  se  desenvolve  junto  às  comunidades 

“carentes” – geralmente composta pelos segmentos mais desprotegidos da classe 

trabalhadora  –  esta  rapidamente  será  instrumentalizada  para  implementar 

diversos dispositivos e ferramentas de enfrentamento dos conflitos e das crises 

121 Na medida em que o Serviço Social encontra sua funcionalidade no tratamento do conjunto 
crescentes de dificuldades que o desenvolvimento do capitalismo cria e repõe ampliadamente – as 
que  devem  ser  enfrentadas  adequadamente  –,  este  se  expressa  enquanto  uma  profissão 
demandada para intervir  na construção de um  equilíbrio sempre tenso entre os interesses, em 
última  instância,  antagônicos  entre  o  capital  e  o  trabalho.  Assim  como  outras  atividades 
profissionais, o assistente social intervirá sobre um conjunto de condições que operam para a 
construção  de  bases  de  legitimação social  e  política  que  permita  a  reprodução das  relações 
políticas, econômicas e culturais do capital (Cf. Iamamoto, 1997). 
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sociais;  o  assistente  social  vai  ser  mobilizado  para  realizar  um  conjunto  de 

“antecipações estratégicas”  da burguesia a os conflitos resultantes da “natural 

evolução da sociedade moderna” (Cf. Netto, 1992).122

Na medida em que esse autor problematiza a demanda profissional para 

atuar no processo de reprodução adequado da força de trabalho - pela via da 

implementação e execução de serviços  sociais  -  as  dimensões econômicas e 

políticas  dessa  atividade  assalariada  ficam  evidenciadas;  suas  ações  estarão 

indissoluvelmente permeadas pelas lógicas que operam na dinâmica da totalidade 

social. Para Netto, pensar na gênese profissional do Serviço Social desde uma 

perspectiva teórico-dialética significa compreender sua particularidade, a qual é 

portadora de elementos de continuidade e de ruptura com as formas anteriores de 

exercer  as  atividades  de  enfrentamento  da  “questão  social”;  as  formas 

“tradicionais”.

Segundo o autor, os primeiros elementos se evidenciam quando se analisa 

o tipo específico de intervenção profissional  do assistente social,  ou seja,  sua 

modalidade técnico-operativa de atuar, que não se diferencia substancialmente 

das formas vigentes; as rupturas, por sua vez, mostram-se claramente, tendo em 

vista que é captada a nova “funcionalidade” social que tais atividades (caridade; 

filantropia e outras formas de materializar a “ajuda”) vão assumir nessa nova fase 

sócio-reprodutiva do metabolismo capitalista. 

Assim,  no calor  de  surtos  de  “modernização”  profissional,  apesar  da 

representação ideal esteja sustentada na idéia de uma atividade “autônoma”, que 

realiza valores “próprios”; uma práxis apenas determinada pela moral e vontade 

pessoal,  destinada  ao  “bem  comum”,  em  verdade,  são  crescentemente 

instrumentalizados numa nova estratégia hegemônica abrangente.  Agora,  esse 

conjunto de intervenções dispersas e individualizadas começa a fazer parte de 

uma estratégia  cuja  dinâmica geral,  organização,  recursos e  objetivos,  já  não 

mais são por eles controlados. Nessa linha, a profissionalização do Serviço Social 

122 No livro Capitalismo monopolista e Serviço Social,  J. P. Netto mostra como, a partir dos seus 
resultados  históricos,  a  implementação  das  políticas  sociais  pode  ser  interpretada  como  um 
processo de formulação de “antecipações estratégicas” da classe dominante para enfrentar as 
contradições e as crises capitalistas. Ali  esta esboçada já a idéia de que o Serviço Social  se 
constitui  numa  conjuntura  de  “contra-tendências”,  de  “respostas”  do  capitalismo  às  suas 
contradições. Todavia, segundo esse autor, muitas vezes o pensamento cai num ponto de vista 
unilateral e pouco dialético na análise das políticas sociais, sendo conceituadas ora como grandes 
“conquistas, ora como meras “concessões”. De acordo com Netto, a centralidade da análise não 
pode se deslocar da dinâmica histórica e conflitante estabelecida numa sociedade de classe como 
é a nossa.
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significa que sua funcionalidade social agora responde a “instâncias superiores”, 

muitas  vezes  com  critérios  e  princípios  diversos  daqueles  que  marcaram  as 

chamadas “proto-formas”.         

É atuando sobre esse conjunto de “antecipações estratégicas” – destinadas 

à regular, administrar os conflitos sociais crescentes – que emergem as “políticas 

sociais”  capitalistas.  O  caráter  eminentemente  contraditório  das  mesmas  se 

verifica no fato de, por um lado, serem formuladas para responder efetivamente a 

certas  reivindicações  das  classes  subalternas  –  nesse  sentido,  representam 

conquistas da classe trabalhadora -, mas, por outro, sua materialização histórica 

tem  implicado  um  reforço  da  legitimação  social  da  sociedade  do  capital  no 

“interior  das  próprias  vítimas  exploradas”,  permitindo  sua  reprodução  sempre 

ampliada. 

Nesse  processo,  a  aparência  de  neutralidade  do  Estado  burguês  logra 

contornos bem definidos e as possibilidades de efetivar uma “administração” do 

desenvolvimento  capitalista  –  e  junto  com  ele,  os  conflitos  de  classe  –  e 

instauração de um “pacto de classe”, se apresentava como a grande saída em 

face da ameaça da crise.123

Segundo  Netto,  a  idade  monopolista  do  capitalismo  e  sua  particular 

modalidade sócio-reprodutiva não representam uma solução suficiente para suas 

contradições, apenas as repõe potenciadas um tempo depois.  Para o autor,  o 

processo  contraditório  pelo  qual  o  Estado  capitalista  procura  legitimar-se 

politicamente ocorre através do “jogo democrático”,  uma vez que este o torna 

permeável a certas demandas das classes subalternas, as que têm logrado (não 

poucas  vezes)  traduzir  essas  contradições  em  conquista  de  direitos, 

materializando-as  efetivamente  (Ibidem).  Embora  representando,  em  termos 

gerais, um movimento efetivo de “integração” dos segmentos sociais explorados, 

ao mesmo tempo, esses mesmos segmentos recebem respostas estatais a seus 

interesses e demandas.124  
123 O  Estado  burguês  maduro  consolida  uma  imagem  de  grande  agente  regulador  do 
funcionamento social que, através de formas “científicas” de intervenção social, dedicasse à tarefa 
de  trabalhar  sobre  os  necessários  “ajustamentos”  demandados  por  uma  sociedade  em 
permanente  modernização.  Nesta  perspectiva,  pode-se  dizer  que  as  políticas  sociais  do 
capitalismo são a “base de sustentação funcional-ocupacional” do Serviço Social; a fonte de onde 
vem sua demanda sócio-histórica e seus “ingressos salariais”. 
124 Nesse  sentido,  entendemos  que  os  serviços  e  políticas  sociais  conquistados  pelos 
trabalhadores  ao  longo  da  história,  contraditoriamente,  funcionam  como  instrumentos  de 
legitimação  da  ordem social.  No  mesmo movimento  que  respondem a  certos  interesses  das 
classes e camadas subalternas – tendo em vista que as mesmas começam a se reconhecer no 
Estado “regulador” e administrador do bem-estar – os mecanismos e dispositivos mistificadores e 
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Por isso, se pode afirmar que a funcionalidade “atribuída” ao Serviço Social 

no  momento  da sua gênese profissional  determina o  traço contraditório  a  ele 

inerente, que redunda do fato de sua práxis ser a resultante dos confrontos entre  

as  necessidades  e  demandas  do  capital  e  sua  reprodução  e  as  respostas 

formuladas pelos trabalhadores. Ou seja, o assistente social participa e reforça 

tanto os mecanismos sempre renovados da exploração do trabalho como, pela 

mesma  atividade,  as  respostas  efetivas  a  determinadas  necessidades  e 

demandas das classes subalternas.   

 

4.1.2. A “questão social” do capitalismo

A grande  maioria  das  análises  que  abordam a  “questão  social”  a  tem 

tratado  como  “disfunção”,  como  “doença”  social,  como  uma  ameaça  para  a 

ordem, à sua “necessária” coesão. Tem-se falado muito, nas últimas décadas, da 

emergência  de  uma  nova “questão  social”,  que  resulta  da  inadequação  dos 

métodos e instrumentos de “ação social” a partir da “crise do Estado de Bem-estar 

Social”. Para estas perspectivas, a discussão se restringe ao campo da gestão e 

administração adequada,  eficiente em garantir  a reprodução ampliada de uma 

ordem social progressivamente “naturalizada” como ingovernável.

A  perspectiva  em que  nos  situamos,  entende  a  “questão  social”  como 

constitutiva  das  relações  sociais  capitalistas;  como  uma  expressão  das 

desigualdades sociais criadas pelo próprio “progresso” capitalista; como contra-

face do desenvolvimento das forças produtivas atingidas na modernidade. É por 

isso  que  sua  compreensão  implica  uma  análise  do  processo  de  produção  e 

acumulação  ampliada  do  capital,  numa  determinada  fase  histórica  do  seu 

desenvolvimento,  e  ainda,  o  exame  dos  seus  rebatimentos  sobre  as  classes 

subalternas -  verdadeiro “motor”  da produção da vida social  -,  bem como das 

respostas  (resistências)  por  estas  histórica  e  politicamente  formuladas  (Cf. 

Iamamoto, 2003, p. 58).

A  sociedade  capitalista,  por  ter  a  mercadoria  enquanto  sua  força 

predominante  e por  ter  como caráter  determinante  à acumulação privada das 

riquezas (via “produção de mais-valia”, o que implica exploração do trabalho vivo) 

alienantes  são reforçados.   Desse modo,  o  caráter  de classe dos conflitos  sociais,  as raízes 
autênticas da “questão social” são solapados com a imagem de uma intervenção racional e neutra 
do Estado  (ator fundamental para se chegar ao equilíbrio e a harmonia social.
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sociais, impõe uma tendência a reduzir a um mínimo os custos do emprego da 

força humana de trabalho. Uma busca frenética por aumentar a produtividade se 

instala, e tem redundado na degradação da força de trabalho, animalização do 

trabalho; na barbarização. Nesse sentido, os níveis alucinados de produtividade 

do trabalho logrados sob o capitalismo, mais que abortar o projeto da mais plena 

emancipação  da  humanidade  como  gênero,  tem  implicado  uma  peculiar 

barbarização da vida social  que caberia uma análise com maior profundidade, 

onde a intensificação da morbidez dos fenômenos sociais  pode ser percebida 

numa simples visão.

Dessa maneira,  é pela trilha da “acumulação capitalista” que podem se 

captar os nexos orgânicos existentes entre a “produção capitalista” e o conjunto 

de  expressões  que  constituem historicamente  a  “questão  social”.  A  tendência 

inerente  ao  próprio  progresso  do  sistema  do  capital  a  produzir  uma 

“superpopulação”, uma “população excedente” para as necessidades do capital, é 

– hoje mais do que nunca – a substância que permeia o complexo das “refrações” 

emanadas pela chamada questão social. Desse modo, sua base não é tanto uma 

questão de “distribuição injusta” como de mal partilha. Trata-se mais da forma 

peculiar de organizar as relações sociais de produção no capitalismo, o que sim 

supõe  uma  “distribuição  desigual”  dos  meios  fundamentais  de  produção-

reprodução da vida social. Será justamente o acesso diferenciado aos mesmos 

que marcará por sempre à sociedade capitalista como uma sociedade de classes, 

e não autenticamente universal.
“La cuestión social dice al respecto del conjunto de expresiones de 
las desigualdades sociales engendradas en la  sociedad capitalista 
madura,  impensables  sin  la  intermediación  del  Estado.  Tiene  su 
génesis en el carácter colectivo de la producción, contrapuesto a la 
apropiación privada de la propia actividad humana – el trabajo –, de 
las condiciones necesarias a su realización, así como de sus frutos. 
Es indisociable de la emergencia del ‘trabajador libre’ que depende 
de la venta de su fuerza de trabajo como medio de satisfacción de 
sus necesidades vitales”. (ibidem, p. 65)

Desde  essa  perspectiva,  a  chamada  “questão  social”  se  constitui  e  é 

constituída pelo conjunto de expressões resultantes do progressivo acirramento 

das contradições inerentes ao sócio-metabolismo do capital; é a sua estrutura que 

está definida pela relação antagonista configurada, por um lado, nos interesses 

dos  capitalistas,  e  por outro dos  trabalhadores.  Ao longo das diferentes fases 

históricas  da  sociedade  capitalista,  refrações  peculiares  da  “questão  social” 
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emergiram. Trata-se de apreender as particulares formas que as ditas refrações 

assumem hoje,  entendendo que as  mesmas se  comportam como “objetos  de 

intervenção” do Serviço Social. 

Nesse  sentido,  no  sintético  Cinco  notas  aproposito  da  “questão  social” 

(2003), Netto recupera que a utilização da expressão “questão social” data das 

primeiras  décadas do século  XIX.  Com ela  procurava-se nomear  o  fenômeno 

social seguramente mais incômodo que acossava ao jovem e pujante capitalismo 

industrial no coração da moderna Europa ocidental, o núcleo duro, “central”, do 

capitalismo:  o  pauperismo.  Este,  que  emergia  como epidemia  nos  crescentes 

povoados  centro-industriais,  como  um  produto  da  aceleração  do  próprio 

desenvolvimento  das forças produtivas  e  da própria  produtividade do trabalho 

social,  em  pouco  tempo  torna-se  uma  expressão  social  “explosiva”  para  o 

“progresso” capitalista.  

A peculiaridade desse fenômeno que azota diretamente nas costas dos 

trabalhadores radica no triste paradoxo de se desenrolar como contra-cara do 

aumento das capacidades sócio-produtivas disponíveis; ou seja, este pauperismo 

especificamente capitalista emerge como resultado complementar da afirmação e 

do progresso das lógicas que regem a sociabilidade capitalista. Isto configura uma 

tragédia  inédita  na  historia:  a  miserabilidade  humana  se  produz 

concomitantemente a um aumento acelerado das riquezas sociais e dos meios 

para  criá-las.  Na  medida  em  que  o  capitalismo  industrial  se  consolidava, 

aumentando seus domínios territoriais no calor da concorrência inter-capitais; no 

momento em que, como nunca antes, a sociedade contava com bens de consumo 

para a satisfação das necessidades sociais, massas crescentes de trabalhadores 

se viam submergidas no pauperismo.   

Por isso, a particularidade da “pobreza” no capitalismo está no fato de não 

ser  resultado  da  mera  escassez  de  recursos  –  situação  típica  em formações 

sociais  com  um  baixo  desenvolvimento  das  forças  produtivas  e,  por  isto, 

dependentes das variações naturais –,  mas sim de um contexto de crescente 

“abundância”  de  bens  de  consumo.  Longe  de  ser  um fenômeno  “natural”  de 

subconsumo, essa pobreza responde à lógica que movimenta as relações sociais 

especificamente  capitalistas,  baseadas  no  monopólio  privado dos  “meios  de 

produção”  social  fundamentais  por  uma  classe  minoritária  de  proprietários 

capitalistas. É essa contradição, peculiar da ordem do capital, que não demorará 
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em se expressar como conflitos sociais e lutas entre as diferentes classes que 

compõem a modernidade capitalista.

Conforme Netto,  foi  precisamente  o  acirramento  desses conflitos  sócio-

políticos – no calor do fenômeno social  da “acumulação do capital”  –,  junto à 

presença efetiva da ameaça de subversão da ordem burguesa que demandou ao 

pauperismo  ser  chamado  de  “questão  social”.  Trataria-se  de  uma  “operação 

ideológica” com a clara intencionalidade de solapar, de obscurecer as relações 

orgânicas  existentes  entre  a  “acumulação  do  capital”  e  a  produção  do 

pauperismo.  Procura-se,  através  disso,  “deseconomizar”,  “desmaterializar”,  as 

concepções  sobre  os  conflitos  societários  que  marcam  a  vida  das  camadas 

subalternas da sociedade, condenando-as à miséria. As aspas tentam evidenciar 

essa perversa intenção irracionalista que deita na modernidade capitalista.  
“El desarrollo capitalista produce necesariamente la ‘cuestión social’ 
– diferentes fases capitalistas producen diferentes expresiones de la 
‘cuestión social’ [...]. El análisis de conjunto que Marx ofrece en  El 
Capital revela  brillantemente  que  la  ‘cuestión  social’  está 
básicamente determinada por el trazo propio y peculiar de la relación 
capital / trabajo – la explotación. Sin embargo, la explotación apenas 
remite a la  determinación molecular  de la  ‘cuestión  social’  [...].  El 
análisis marxiano permite situar con radicalidad histórica la ‘cuestión 
social’, esto es, distinguirla de las expresiones sociales derivadas de 
la  escasez en las  sociedades  que precedieron al  orden  burgués”. 
(Netto, 2003, p. 63-4)

É evidente, segundo o referido autor, que a expressão “questão social” se 

propõe  “naturalizar”  as  causas  estruturais  dos  conflitos  sociais,  para 

imediatamente “despolitizar”, desorganizar qualquer tentativa de mudança radical. 

Uma vez que é naturalizada a processualidade que engendra a “questão social” – 

leia-se: a exploração do trabalho pelo capital – o caminho para legitimar práticas 

“moralizadoras” e propostas de ajustamento fica aberto. Trata-se, nesse contexto, 

de enfrentar as manifestações mais desestabilizadoras da “questão social” sem 

mexer nos pilares fundamentais da sociedade capitalista.  

A perspectiva crítica, contrariamente, afirma que a base da conflitividade 

social  que acompanhou e ainda acompanha o “progresso”  do capitalismo tem 

raízes na lógica peculiar da acumulação, e também nos quadros e nos processos 

de elaboração político-ideológicos historicamente produzidos pelas classes em 

luta. Todavia, Netto salienta que “questão social” e “exploração do trabalho” não 

são categorias idênticas; elas se encontram mediadas pelas lutas de classes e as 

estratégias que se impõem em cada momento histórico. Mais correto, segundo o 
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autor, seria considerar a primeira como fundante da segunda.125

Em síntese, poderia se dizer que a chamada “questão social” é, mais do 

que um resultado direto da acumulação capitalista, a expressão do conjunto dos 

conflitos  sócio-políticos  que  minam  o  sócio-metabolismo  do  capital;  é  a 

elaboração política, mais ou menos radical, das contradições sociais naturais do 

capitalismo. Por fim, resta ressaltar o incontornável caráter histórico da “questão 

social”;  a  mesma,  portanto,  assume  expressões  particulares  na 

contemporaneidade.  Assim,  cabe  a  pergunta:  quais  são  as  “particularidades 

históricas” que têm redimensionado a “questão social”? 

Capitalismo monopolista e “ampliação” do Estado

Partindo da premissa que o capital,  por  si  mesmo, é incapaz de lograr 

alguma forma relativamente estável de auto-reprodução, se faz necessário, para 

avançar na análise da contemporaneidade sistêmica e suas determinações para o 

Serviço  Social,  tratar  mais  detidamente  essa  mediação  fundamental  que  é  o 

Estado burguês. 

De  acordo  com  a  análise  de  Netto  (1992),  o  traço  que  caracteriza 

principalmente o capitalismo na sua fase monopolista está na forma em que este 

organiza a vida social, forma esta que se encontra deliberadamente destinada a 

garantir  taxas  adequadas  de  lucros,  especialmente  através  do  controle  dos 

mercados  (Cf.  Netto,  1992;  Sweezy,  1977).  A  organização  monopolista  do 

capitalismo se configura como uma contra-tendência ao aumento da composição 

orgânica do capital, isto é, para preservar e aumentar os benefícios do capital. 

Todavia, a ativação destas contra-tendências não implica que possam se resolver 

duradouramente (muito menos se elimina) às contradições inerentes ao sistema, 

posto que a solução monopolista arrasta consigo os conflitos inerentes à ordem  

do capital. O capitalismo, na sua “idade monopolista”, repõe sobre novas bases  

as contradições próprias da acumulação e da valorização do capital. 
125 Da mesma maneira, a relação entre “pobreza” e “questão social” também não é direta, nem 
mecânica. Para P. Pereira (2003), falar de “questão social” implica compreender um processo bem 
mais complexo que a mera explicitação de carências materiais generalizadas em determinados 
segmentos sociais. Para que exista efetivamente um reconhecimento como “questão social”,  a 
“carência” precisa ser elaborada politicamente por “sujeitos coletivos” que a reivindicam; ou seja, a 
pobreza precisa ser explicitada politicamente na areia da luta social - caso contrário, ficará como 
uma “questão social” latente. É nesse sentido que a “questão social” expressa lutas em diferentes 
espaços políticos  onde,  também, projetos  societários alternativos  ao capital  são  formulados e 
disputam hegemonia.
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Por  isto,  dirá  o  autor,  se  precisa  criar  um conjunto  de mecanismos de 

intervenção  extra-econômica  que  possibilitem um funcionamento  adequado  do 

sistema. De tal exigência derivará a refuncionalização e o redimensionamento do 

espaço de intervenção social por excelência deste sócio-metabolismo peculiar: o 

Estado.  Desse  modo,  dentro  do  conjunto  de  transformações  societárias 

processadas na conjuntura  histórica sinalizada pela  passagem do “capitalismo 

concorrencial” para sua fase monopolista, pode-se visualizar uma  ampliação  do 

Estado,  em  que  são  alteradas  suas  funções  econômicas  e  sociais,  e  

redimensionadas suas bases da representação política.

No capitalismo, o Estado “joga” com um papel extremamente importante, 

particularmente  no  que  se  refere  à  produção  e  reprodução  das  condições 

necessárias  para  o  bom funcionamento  da  ordem social.  Historicamente,  tem 

realizado  esta  função  sob  diversas  formas,  das  quais  decorrem  diferentes 

modalidades de organizar  sua intervenção na  sociedade.  O que nos interessa 

analisar  aqui,  particularmente  são  as  modalidades  de  intervenção  social  do 

Estado  em  face  da  questão  do  enfrentamento  das  manifestações  mais 

conflituosas e desestabilizadoras da ordem do capital: a chamada “questão social” 

do capitalismo - aqui entendida como expressão dos conflitos e lutas de classes, 

produzidos no calor do desenvolvimento da contraditória sociedade capitalista, em 

determinados contextos e conjunturas históricas.

Na sociedade capitalista, originariamente o Estado é uma instituição cuja 

finalidade se restringe à construção “externa” de condições e garantias para um 

funcionamento adequado da ordem do capital. Através da sua intervenção social 

se  procurara  administrar  e  gerir  os  conflitos  emanados  pelo  desdobramento 

histórico da dinâmica capitalista, a qual, como vimos, está estruturada a partir do 

antagonismo insolúvel entre os interesses individuais ou privados, e os coletivos 

ou públicos. Para tal fim, o Estado assume a aparência de uma instância supra-

histórica, natural e neutra, que lhe habilita a realizar-se enquanto um arbitro nos 

conflitos  sociais  entre  as  classes.  É  a  partir  de  uma  chamada  aparência  de 

exterioridade, que ele procura “legitimar” a ordem; se apresentando como um juiz 

imparcial, como um autêntico representante dos “interesses universais”, no qual o 

Estado cuida do normal funcionamento do sistema.

 À proporção em que o capitalismo vai se consolidando, se expandindo e 

se aprofundando, com ele o fazem suas contradições; pois na mesma medida que 
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as lutas entre as classes emergem na superfície da vida social – sendo o avanço 

político-organizativo das classes subalternas uma determinação fundamental – se 

faz necessária a criação de instrumentos cada vez mais sofisticados, pertinentes 

e eficazes para assegurar um enfrentamento efetivo e funcional das “ameaças” 

representadas pela “questão social” capitalista e sua perigosa politização. 

Com o avanço do desenvolvimento  do capitalismo industrial,  em que a 

acumulação  dos  conflitos  sociais  e  o  acirramento  das  contradições  tornam 

altamente instável e inflamável a reprodução sócio-metabólica capitalista, a classe 

dominante (detentora privada dos meios fundamentais de produção), obrigada a 

“responder estrategicamente” à ameaçadora “questão social”, se evoca à criação 

de uma nova modalidade de intervenção na vida social, mais coerente com seu 

tempo histórico, mais efetiva que as velhas formas de exercer a caridade, a “ajuda 

aos pobres” e as assistemáticas e espontâneas ações filantrópicas; no qual visa-

se  uma  intervenção  sócio-estatal  que  ultrapasse  as  tradicionais  funções 

repressivas do chamado “poder público”.

Num contexto mundial de crescente polarização social, a irrupção na cena 

política de movimentos sociais contestatórios da ordem burguesa, ao longo do 

século  XX,  com  mais  ou  menos  radicalidade  tem-se  conseguido  materializar 

importantes conquistas sociais e políticas no seio do Estado capitalista como fruto 

das lutas advindas das classes subalternas. Nesse quadro histórico contraditório, 

de acirramento dos conflitos e das contradições sistêmicas, em face da presença 

efetiva  de  ameaças  à  acumulação  tranqüila,  as  classes  dominantes  e  seus 

segmentos  constitutivos  se  vêm  obrigados  a  formular  respostas  estratégicas, 

sofisticadas e integrais que vão se constituir  num complexo de instrumentos e 

dispositivos destinados a “regular”, a “administrar” os embates e conflitos sociais. 

Assim,  com  a  criação  de  tais  alavancas,  em  função  de  promover  o 

desenvolvimento  econômico  e  intervir  nas  desigualdades  sociais  e  evitar  que 

estas  se  traduzam  em  lutas  políticas  desestabilizadoras  que  possam  vir  a 

comprometer  a  reprodução  “normal”  da  ordem  burguesa,  processa-se 

historicamente o que chamamos de ampliação do Estado capitalista. 

Todavia, para que esta modalidade particular de regulação da vida social – 

que parte de uma re-funcionalização da intervenção do Estado – seja possível 

são indispensáveis certas premissas históricas. A transição da fase  competitiva 

do  capitalismo  à  monopolista –  à  fase  imperialista,  nos  termos  de  Lênin  –, 
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objetivada a partir da redefinição das relações econômicas, políticas e culturais, 

significou uma mudança radical na organização do conjunto da vida social, muito 

especialmente nos países capitalistas. Neste sentido, o processo de concentração 

e centralização monopolista do capital, efetivado nas ultimas décadas do século 

XIX e as primeiras do XX, e o processo de “ampliação e  re-funcionalização  do 

Estado burguês (especialmente nos países centrais, mas não exclusivamente), se 

constituem  num  contraditório  momento  histórico  unitário  que  não  poderá  ser 

compreendido por meio de perspectivas unilaterais.

Neste sentido, considerando o ponto de vista da totalidade social, é só o 

período  histórico  caracterizado  pela  associação  do  capital  financeiro  com  o 

industrial – que marca a passagem do capitalismo concorrencial ao monopolista: 

(ao  imperialismo)  –,  que  se  produz  uma  enorme  concentração  de  capitais,  e 

assim permite promover uma segunda revolução industrial126, revolução esta que 

vai contribuir seriamente à criação das condições históricas necessárias para um 

novo modo de intervenção sócio-estatal, na medida em que terá uma natureza 

qualitativamente diversa das formas anteriores. Nesse quadro são formuladas as 

teorias reformadoras do capitalismo, onde se atribui um protagonismo inédito ao 

Estado,  no  que  tange  o  enfrentamento  da  “questão  social”,  que  reforça  sua 

orgânica funcionalidade  no  sócio-metabolismo  capitalista.  É  isto  que  explica 

porque tanto  a modalidade de intervenção,  quanto  a  própria  materialidade do 

Estado, se tornam mais complexas e sofisticadas na idade monopolista do capital. 

Esta  profunda  metamorfose  experimentada  pelo  Estado  moderno  –  em 

que,  ao  mesmo tempo,  mantém algumas das  suas  funções  originárias  e  cria 

outras  novas  –  e  a  nova  modalidade  assumida  por  suas  intervenções  (como 

agente  administrador  e  regulador  prioritário),  contraditoriamente,  abre  a 

possibilidade  para  que  as  classes  subalternas,  por  meio  de  contraditórios 

processos  político-organizativos,  possam  materializar  algumas  das  suas 

reivindicações,  ancorando-as  socialmente  como  direitos.  A  dita  forma  de 

126 Desde finais do século XIX, como resposta à sua crise estrutural,  o capitalismo inicia uma 
“segunda revolução industrial  que consiste,  basicamente,  na substituição da máquina a vapor 
pelas elétricas e as movimentadas a combustão; a criação da radiocomunicação, da eletrônica e a 
aerodinâmica, entre outros, fazem parte dessa nova configuração da vida social no capitalismo na 
sua fase imperialista. Com base na linha de montagem se desenvolve a produção em massa para 
um consumo de massas. Produzem-se, assim, ganhos crescentes de produtividade e uma grande 
expansão do excedente econômico (Cf. Abreu, 2003). Essa nova organização capitalista nessa 
nova conjuntura histórica, permitirá efetuar certos níveis de redistribuição da riqueza socialmente 
produzida,  embora  por  um tempo bem reduzido  e  não  sem crises,  amortecendo as  lutas  de 
classes, intentando integrá-las mais organicamente ao corpo institucional do Estado”.
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intervenção na “questão social” – que procura ir  além da rasa repressão – se 

coloca como objetivo prioritário à construção de níveis  razoáveis de consenso 

social, de paz e harmonia entre as classes, procurando fornecer legitimidade ao 

Estado burguês seriamente questionado e ameaçado pela intensificação das lutas 

sociais. Será a partir desta “resposta estratégica” das classes dominantes em face 

das lutas trabalhistas que, a sociedade capitalista conseguirá efetivamente graus 

significativos de estabilidade, fundamentalmente nos “países centrais”, capazes 

de assegurar uma “acumulação tranqüila” do capital por um bom tempo. Deste 

modo,  a  ampliação  do  Estado  centra  suas  preocupações  na  obtenção  da 

“integração social”  a  partir  de um movimento  “agregador”  da totalidade,  como 

contra-tendência  principal  para  enfrentar  o  acirramento  das  suas  próprias 

contradições inerentes – claramente como resposta à “ameaça socialista” e às 

possibilidades de qualquer organização alternativa da vida social.

 Todavia, isto não pode induzir a pensarmos que a intervenção do Estado 

se  origina  nesta  fase  do  capitalismo,  ao  contrário,  desde  suas  origens,  esta 

instância  teve  um  papel  fundamental  para  a  emergência  e  consolidação  do 

sistema-mundo do capital. O Estado sempre interveio no capitalismo, e o último é 

impensável sem o primeiro. Primeiramente, sua intervenção limitava-se a garantir 

as  “condições  externas”  da  produção  (encontrava-se  fora  da  fábrica  e  do 

mercado),  apenas  superando  muito  ocasionalmente  essas  fronteiras.  Isto 

determinava que, naquela fase, sua modalidade de intervenção sobre os conflitos 

emergentes do desenvolvimento capitalista comportasse traços marcadamente a-

sistemáticos, emergenciais, dispersos e episódicos. 

Na  idade  monopolista,  distintamente,  o  Estado  além  de  preservar  as 

“condições externas” da produção127, atua na organização da dinâmica econômica 

desde dentro128, e o faz de forma continua e sistemática (Cf. Netto, 1992). O eixo 

da  sua  intervenção  na  mencionada  fase,  passa  por  contribuir  ativamente  na 

127 Entende-se por condições “externas” aquelas que dizem respeito as bases que sustentam a 
ordem social capitalista, fundamentalmente, a existência de proprietários e não proprietários de 
meios  de  produção;  isto  é,  a  garantia  pela  reprodução  das  condições  que  possibilitam  a 
valorização do capital.
128 No capitalismo competitivo, a “questão social” era objeto de intervenção estatal na medida em 
que a conflitividade da mobilização dos trabalhadores ameaçava a ordem social,  ou, no limite,  
encontrava-se em risco a normal afluência de força de trabalho ao mercado. De uma ou outra 
forma, a intervenção sócio-estatal se apresenta ali como uma intervenção desde o “exterior” da  
produção, que não está  internalizada  pelo funcionamento capitalista; não estão criadas ainda as 
condições que farão indispensável uma intervenção do Estado na sociedade mais orgânica ao 
funcionamento do sistema.
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obtenção de níveis adequados de lucros para o capital129.

Na nossa perspectiva, a afirmação histórica da tendência à diferenciação 

social  produzida  pelo  próprio  desenvolvimento  capitalista,  especialmente  no 

momento de consolidação e expansão da fase industrial,  processa-se gerando 

severos conflitos sócio-políticos que demandaram a revisão e reformulação do 

tipo de organização societária - e, com isto, uma intervenção mais “estratégica” do 

Estado para enfrentar com sucesso as dificuldades colocadas pelo progresso das 

contradições inerentes à ordem capitalista, especialmente no que diz respeito à 

maneira  de  “administrar  adequadamente”  os  conflitos  (político,  econômico  e 

cultural) que têm acompanhado o progresso capitalista ao longo da sua história 

real, como resultado do antagonismo de interesses que estruturam a dita ordem 

societária. É justamente nesse quadro que,
“O  Estado  passa  a  intervir  diretamente  nas  relações  entre  o 
empresariado e a classe trabalhadora,  estabelecendo não só uma 
regulação jurídica do mercado de trabalho,  a través de legislação 
social  e  trabalhista  específicas,  mas  gerindo  a  organização  e 
prestação dos serviços sociais’, como um novo tipo de enfrentamento 
da questão social”. (Iamamoto e Carvalho, 1986, p. 77)

Nesse  sentido,  aportando-nos  numa  abordagem  dialética  de  fôlego,  o 

referido processo, mais do que representar um reforço unilateral dos interesses 

do capital – por mais que esta seja a tendência que predominou na experiência 

histórico-concreta no curto prazo – significou a resposta sistêmica hegemônica 

das classes e segmentos dominantes em face ao ascenso de massas resultantes 

do acirramento dos conflitos sociais e da luta de classes. Assim, hipotecar esse 

processo  contraditório  à  astúcia  do  capital  sobre  pobres  trabalhadores 

manipuláveis, desvia a análise do alvo “da luta” de classes – embora hoje seja 

difícil  argumentar  a  vitória  do  capital.  Mas,  como  sabemos,  a  história,  seus 

caminhos  e  descaminhos,  não  é  resultado  da  atuação  de  uma  “teleologia 

metafísica” e “todo-poderosa”; não está inscrita a priori da história efetiva, real e 

concreta. Justamente por isso é um equívoco a afirmação de que o proletariado é, 

“por natureza”, revolucionário, ou reformista.  Posto que o ser social  resulta de 

129 A reposição das contradições próprias da acumulação e valorização do capital, na sua “idade 
monopolista”,  faz com que essas se apresentem mais acirradas e violentas. Por isto, a ordem 
capitalista deve se re-configurar permanentemente para dar respostas aos conflitos que gera seu 
progresso.  São criados,  assim,  diversos mecanismos econômicos,  ideológicos e políticos que, 
ativados  no  interior  da  totalidade  social,  funcionam  como  contra-tendências  para  as  crises 
capitalistas.  Essas  ditas  respostas  –  dadas  devido  ao  acirramento  das  contradições  e  aos 
complexos problemas emergentes – tornam-se cada vez mais “sofisticadas”.  
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uma  “história  aberta”,  os  resultados  possíveis  em  cada  tempo  histórico  não 

podem  estar  “predestinados”  –  embora,  objetivamente,  sempre  existam 

probabilidades e premissas históricas. 

Sendo  assim,  a  compreensão  desta  intervenção  mais  sistemática  do 

Estado  em  face  das  violentas  manifestações  da  “questão  social”,  mesmo 

controlada pelos interesses do  grande capital monopolista, não se realiza como 

um processo linear e mecânico, em que a classe dos trabalhadores representa o 

papel  de  um  objeto  passivo  da  integração  societária capitalista,  a  mesma 

considerada  o  “horizonte  societário  insuperável”.  Longe  disso,  o  seu 

processamento  contraditório  também  implica  em  conquistas,  mais  ou  menos 

parciais  e  significativas,  para  as  classes  trabalhadoras.  Segundo  Netto,  “la 

madurez política del proletariado y de sus organizaciones de clase, tiene uno de 

sus indicadores en la  comprensión del  potencial  contradictorio de las políticas 

sociales” (Netto, 1992, p. 30).

O cenário sócio-político volta a explicitar o tencionamento quando, com a 

dita  “re-organização  das  relações  sociais”,  amplos  segmentos  das  classes 

trabalhadoras,  especialmente  dos  “centros”,  logram  materializar  importantes 

conquistas  no  seio  do  Estado  burguês.  As  mesmas  se  expressam  na 

institucionalização de políticas sociais destinadas a atender necessidades básicas 

da população e a ampliar os “direitos de cidadania”.  Estes, não significam outra 

coisa senão o resultado histórico das lutas reivindicativas das classes subalternas 

e sua “incorporação” à ordem social do capital. Ao mesmo tempo, cabe considerar 

que o preço da chamada “inclusão negociada” foi aceitar o mundo burguês e a 

exploração capitalista do trabalho como horizonte societário insuperável.130

Em síntese, pode se afirmar que a re-funcionalização operada pelo Estado 

no  contexto  monopolista  do  capitalismo  se  explica  pelo  acirramento  das 

dificuldades enfrentadas pelo processo de reprodução ampliada do capital. Este, 

uma  e  outra  vez  ameaçado  pelo  ascenso  das  lutas  sociais  (emergentes  no 

130 Ao longo desse trabalho tentamos mostrar a pertinência histórica da intensa polêmica sobre as 
possibilidades  atuais  de  uma  tal  modalidade  de  resolução  das  contradições  sistêmicas.  As 
propostas  (especialmente  as  keynesianas)  de  administrar  racionalmente  as  contradições  do 
capital,  embora muito  efetivas para aquele momento agudo de crise – aonde chegou a estar 
realmente em risco a continuidade da ordem – não foi suficientemente radical como para resolver 
as bases geradoras dos desequilíbrios; desta maneira, as raízes da polarização social capitalista 
não  foram atingidas;  só  foram alargadas  as  margens  de  manobra  para  que  as  contradições 
inerentes ao capital possam funcionar mais algum tempo. Por isso, aquela “saída” não podia ser 
mais do que transitória, desmoronando-se depois quando o sistema necessitou (re)“ajustar-se”, 
desta vez com menos capacidade para “absorver” seus conflitos.
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cenário sócio-político como resultado do funcionamento contraditório do sistema), 

procurará  construir  forças que operem como contra-tendências  à  crise,  o  que 

demandará uma estruturação mais sutil  e menos espontânea,  mais racional  e 

planificada,  que  terá  sua  ponta  de  flecha  na  instância  mais  avançada  de 

intervenção sócio-política: o Estado. 

Assim, no capitalismo dos monopólios, tanto pelo reforço das exigências da 

acumulação, quanto pela consolidação política dos trabalhadores e seu projeto 

societário de classe, a reprodução sócio-metabólica do capital se realizará através 

de novos mecanismos, na busca por ampliar o mínimo de estabilidade social. Ou 

seja, com a entrada na sua fase monopolista, para garantir  um funcionamento 

adequado das taxas de lucro, o capitalismo precisa redefinir estruturalmente sua 

organização e, por sua vez, construir legitimidade. Nesta trajetória, se diz que, o 

capitalismo “internaliza a  ‘questão  social’”,  visto  que  passa  a  tratá-la  de  uma 

forma sistemática, mais organizada e planejada; passa a enfrentá-la de maneira 

mais  estratégica  através  de  diversos  dispositivos  e  instrumentos  criados  cuja 

função é responder eficazmente às suas múltiplas e indecifráveis manifestações. 

Emergem, assim, um conjunto de atividades profissionais e dispositivos sociais e 

políticos desenhados e executados por agentes “especializados”, dentre os quais 

os assistentes sociais.

Por fim, podemos afirmar junto a Netto (idem), que com a entrada na sua 

fase monopolista o capitalismo reordena a vida social de tal forma que nenhum 

interstício  da  mesma  (tanto  a  vida  pública,  quanto  à  privada)  fuja  da  sua 

influência. A tendência manipuladora que lhe é própria desborda o terreno estrito 

da produção (a fábrica) e passa a intervir pesadamente no âmbito da circulação e 

do consumo,  enfim,  em  todos  os  espaços  da  vida  social,  produzindo  uma 

“indução comportamental” que se espalha pela totalidade societária na busca de 

penetrar  a  existência  dos  indivíduos  sociais,  capturando  e  moldando  sua 

sociabilidade; adequando-a as exigências reprodutivas do capital. Dessa forma, 

segundo este autor, é a própria cotidianidade que passa a ser administrada.131

4.1.3. As políticas sociais do “capitalismo organizado”

131 De acordo com o autor, o privado não desaparece mas se metamorfoseia, como resultado do 
ingresso  da  organização  monopólica  nesse  âmbito.  Assim,  a  mercantilização universal  das 
relações sociais  gera novo impulso por meio de “serviços sociais”  que se criam e invadem o 
privado.
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Na trilha da perspectiva de Behring (1998), partimos da premissa que a “Lei 

do  valor”,  enquanto  categoria  constitutivamente  histórica  que  expressa  as 

relações sociais (e de produção) capitalistas num determinado período histórico, é 

uma chave heurística potente para explicar o processo pelo qual a reprodução do 

sócio-metabolismo capitalista vai adquirindo diversas modalidades, e experimenta 

integrais re-adequações. Hoje, a mesma registra uma combinação da produção/ 

extração de mais-valia “absoluta” e “relativa”, resultantes do aumento “extensivo” 

e “intensivo” da utilização “produtiva” do trabalho vivo – um momento particular na 

articulação interna do processo da exploração da força humana de trabalho. Tal 

combinação,  ao  ter  como finalidade  suprema  o  aumento  da  produtividade  do 

capital,  paradoxalmente,  provoca  uma  intensificação  sem  precedentes  dos 

“processos  de  trabalho”.  Há  fortes  indícios  de  que  estes  são  tempos  onde 

continua a se afirmar às tendências neoliberais na orientação da organização da 

produção  material  da  vida  da  sociedade,  cujos  incessantes  aumentos  das 

capacidades  sócio-produtivas  criadas  pela  humanidade  se  materializam como 

barbarização  da  vida  social;  uma  barbárie  cada  vez  mais  explícita,  porém 

naturalizável (Cf. Ibidem, p. 164). 

De acordo com a referida autora, a profundidade da grande crise capitalista 

de 1929 -  1932, como ápice de um longo período depressivo,  faz com que a 

burguesia  perda  a  confiança  nos  “automatismos”  infalíveis  do  mercado.  As 

camadas  dominantes  da  classe  dos  capitalistas  começam  a  perceber  o 

complicado  de  ter  que  enfrentar  outra  crise  similar  à  de  1929,  com  sua 

intensidade e extensão num cenário  mundial  onde,  apesar  das suas imensas 

limitações,  a  União  Soviética  e  o  projeto  “comunista”  pareciam se consolidar. 

Assim,  a  “contestação  burguesa”  ao  liberalismo  –  a  chamada  “revolução 

keynesiana”  –  inspirou-se  nos resultados demonstrados pelo  New Deal norte-

americano, em resposta à traumática crise de super-produção capitalista de 1929. 

Essa  resposta  do  capital  à  sua  crise  consistiu  na  articulação  de  um 

complexo de medidas “anticrises”,  incluindo a capacidade para preveni-las,  na 

busca de reverter o ciclo econômico quando mostrar sinais de esgotamento ou de 

mau  funcionamento.  Procura-se  “regular”  os  ciclos  de  reprodução  do  capital, 

evitando as crises.  Acreditava-se na possibilidade de estabilizar o sistema; de 

administrar racionalmente seu desenvolvimento (esse verdadeiro “fetiche” que é a 

questão do “crescimento” no capitalismo) através do controle e do planejamento 
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dos  ciclos  econômicos.  Isto,  junto  às  proclamas  para  uma  outra  “intervenção 

social do Estado”, rompe com a ortodoxia liberal e prepara o terreno para uma 

mudança ideológica dos valores culturais, em que se legitima a idéia de conter, 

pela  via  da  intervenção  estatal,  a  depressão  da  “demanda”;  ou  seja,  visando 

ampliar e aumentar o consumo.132 

Com tais medidas, buscava-se amortecer os efeitos das cíclicas crises de 

“superprodução” e “super-acumulação”, intrínsecas ao movimento da produção-

reprodução  do  capital.  Pensava-se  que,  com a  implantação  das  mesmas,  se 

poderia reduzir as intensidades e os danos da crise. É justamente nesse contexto 

que emergem as  políticas sociais, acompanhadas por um conjunto de medidas 

enquadradas nos marcos das políticas keynesianas de regulação e administração 

com  base  na  amplificação  da  “demanda  global”  a  partir  de  uma  redefinida 

intervenção do Estado que, agora, vai se tornar um agente importantíssimo na 

“planificação econômica”, tendo em vista que intervém na relação capital/ trabalho 

– através da política salarial e do controle de preços; da política fiscal, da oferta 

de créditos e determinação de taxas de interesse, etc. (Cf. idem, p. 166). 

Ora, qual é o papel da política social no conjunto de estratégias e técnicas 

anti-cíclicas canalizadas através do poder público, na busca de conter a queda da 

taxa de lucros capitalistas a partir do  controle do ciclo do capital? Como vimos, 

junto  a  Behring,  é  a  partir  de  1929  que  –  fazendo  parte  de  um conjunto  de  

dispositivos e instrumentos criados para responder à sua tendência inerente à 

crise  –  crescem  os  “seguros  sociais”,  os  que  expressam  o  novo  padrão  de 

“proteção social”.  Inicialmente, como resposta à pressão dos trabalhadores, as 

mesmas serão  utilizadas  no  enfrentamento  do  desemprego,  da  invalidez,  das 

enfermidades,  da  velhice,  procurando  superar  a  caridade e  a  beneficência 

privadas. São criadas as “Caixas” para cobrir perdas, assim como fundos para 

paliar  todo  tipo  de  perda  de  salário.  Nesse  quadro,  vai  se  instalando  uma 

concepção de  Seguridade Social,  ao mesmo tempo em que um sentimento “de 

classe” impregna as análises e os programas das organizações de trabalhadores, 

as que tratarão de evitar por todos os meios a produção de um “sub-proletariado” 

que pese na determinação dos salários (Cf. Ibidem, 167).

O  Estado,  tornado  principal  instrumento  de  gestão  das  tendências  

132 Lembremos, dirá a autora, que a mesma é expressão da “especulação empresarial”, uma vez 
que  os  capitais  avaliam que obterão  um “retorno”  inferior  ao  esperado  no negócio.  Assim,  a 
especulação econômica se encontra na raiz destas desestabilizações.
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sistêmicas  à  crise, se  empenhará  na  formação  de  sistemas  nacionais  de 

Seguridade  Social,  cuja  enorme  maioria  estará  sustentado  menos  pelas 

contribuições “progressivas” das ganâncias capitalistas e mais pelas contribuições 

dos próprios trabalhadores, isto pela via do desconto obrigatório. Por outro lado, 

os  volumes  de  dinheiro  que  estes  fundos  representam,  em  geral  têm  sido 

utilizados  (ou  desviados)  pelo  Estado  para  financiar  diferentes  modalidades  e 

dispositivos “anticrises”. Nesse sentido, é de fato uma sorte de “empréstimo” que 

os  trabalhadores  fazem  ao  Estado  Social  que,  em  última  instância,  acabará 

produzindo a baixa da “demanda total”. 

Para  a chamada  Escola  dos  Regulacionistas,  dirá  nossa  autora  que  a 

política social é um componente básico da “relação salarial”, na medida em que 

procura  regular a reprodução da força de trabalho. O “seguro desemprego”, por 

exemplo,  assim  como  a  enorme  maioria  dos  “programas  de  transferência  de 

renda" e as diferentes modalidades de “subsídios”, são todas formas da política 

social que buscam evitar uma queda brusca do consumo.

No imediato pós-II Guerra, com a multiplicação dos orçamentos nacionais 

para a indústria bélica – o chamado “complexo industrial  militar” – as  políticas 

sociais  viverão uma substancial ampliação e uma significativa generalização, se 

tornando  um  traço  fundamental  do  “modelo  de  desenvolvimento  social“  que 

marcará  todo  o  período  dos  “anos  dourados  do  capitalismo”.  É  importante 

ressaltar que essa redefinição das funções e das modalidades de intervenção do 

Estado não se limitam aos “seguros”, nem às políticas sociais, mas desbordam-no 

amplamente, por exemplo, quando financiam certos investimentos em atividades 

econômicas das empresas privadas, por meio de subsídios para a compra de 

equipamentos, etc. 

Apesar do seu êxito relativo, como observamos, a “estratégia keynesiana” 

se deparou com limites estruturais. Na análise da autora já mencionada, a busca 

de superlucros que impulsiona o processo de inovação tecnológica e tendência à 

sua  generalização  –  somado  à  ampliação  da  resistência  política  dos 

trabalhadores  e  a  intensificação  da  “monopolização”  do  processo  de 

concentração  do  capital –  são  determinações  fundamentais  que  assistem  ao 

nascimento  da  “nova  depressão”  que  detona  em  finais  de  1960.  O  mar  de 

“dívidas”  e  a  escalada  inflacionária  tornam-se  severos  agravantes  das 

contradições inerentes do capitalismo e precipitarão sua crise estrutural.
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4.1.4.  O Serviço Social  como trabalho e os “processos de trabalho” dos 
Assistentes Sociais

Numa  perspectiva  crítica,  a  compreensão  do  significado  social,  da 

funcionalidade social,  do Serviço Social  remete à análise das metamorfoses e 

mutações experimentadas por  sua “demanda social”  nos diferentes  momentos 

históricos da sociedade. Nesse sentido, a pergunta pela “natureza” das nossas 

intervenções  profissionais  remete  à  análise  do  processo  de  produção  das 

refrações mais desestabilizadoras da “questão social” do capitalismo, sobre a qual 

atuam, de forma heterogênea, os assistentes sociais.

Dar  respostas  tecnicamente  adequadas  às  múltiplas  e  crescentes 

manifestações críticas do desenvolvimento da “grande indústria capitalista”; tratar 

as  mazelas  derivadas  dos  desdobramentos  antagonistas  do  sistema  – 

especialmente  na  implementação  de  “políticas  sociais”  destinadas  às  classes 

trabalhadoras  sob certos  parâmetros  estatais  de  intervenção  –,  é  a  demanda 

atribuída ao Serviço Social na sua gênese.     

No  entanto,  a  atividade  profissional  dependente  de  uma  relação  de 

compra-venda, o Serviço Social constitui-se como uma categoria de trabalhadores 

assalariados,  fundamentalmente  –  embora  não  exclusivamente  –  empregados 

nos marcos de planos sociais estatais de grande abrangência. Nesse sentido, a 

dependência salarial é uma determinação fundamental da sua intervenção que o 

coloca sob os mesmos problemas que enfrenta qualquer indivíduo social que não 

tenha mais opções de exercer a reprodução senão através da venda da sua força 

de trabalho. Trata-se de um trabalhador sujeito as idas e vindas do mercado de 

trabalho.

Por não dispor dos meios necessários para uma reprodução “autônoma” do 

salário sua intervenção é atravessada pelas lógicas e as racionalidades mercantis 

do capitalismo. Ou seja, é uma atividade que não está livre do reino da alienação 

social  do  trabalho  próprio  do  sistema-mundo  do  capital.  Assim,  por suas 

característica centrais definidoras, o “processo de trabalho” do assistente social 

não  é  fundamentalmente  determinado  pelo  próprio  profissional;  as  principais 

funções, cada vez mais, correspondem a instâncias especialmente encarregadas 

de  organizar  o  desenho  das  estratégias  adequadas  de  exercício  do  “controle 
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social”. O sentido histórico efetivo da intervenção profissional tende a ser alienado 

do próprio sujeito da ação.

Todavia,  isso  não  implica  que  a  atividade  do  assistente  social, 

necessariamente,  esteja  “condenada”  a  reproduzir  o  mandato  que  funda  sua 

“demanda social”. Evidentemente, existe um campo amplo, heterogêneo e muito 

rico  de  respostas  a  essas  requisições  atribuídas,  que  foram  historicamente 

formuladas pela categoria dos assistentes sociais. Nesta tensão, nesse campo de 

possibilidades aberto, podem se encontrar muito germens, muitos antecedentes, 

indispensáveis  para  pensar  a  formulação  de  “novas  respostas”  para  as 

metamorfoses das demandas profissionais na contemporaneidade. 

A condição assalariada opera uma dependência que obriga o profissional a 

entregar resultados ao final da jornada. É um direito do empregador controlar o 

uso e o rendimento da força de trabalho,  assim como de impor modalidades, 

critérios,  normas  de  atuação,  etc.  Dessa  maneira,  a  condição  salarial  do 

assistente  social  é  uma  determinação  que  pesa  sobre  sua  práxis,  que  cria 

dependência,  alienação,  que  leciona  a  “relativa  autonomia”  profissional  no 

exercício do seu trabalho, embora não absolutamente.133 

O espaço dessa “autonomia” é historicamente determinado, modificando-se 

a partir das condições sócio-históricas presentes em cada momento.  A respeito 

disso, dirá Iamamoto:
“La posibilidad de reorientar el sentido de sus acciones para rumbos 
sociales  distintos  de  aquellos  esperados  por  los  empleadores  [...] 
deriva del  propio  carácter  contradictorio  de las  relaciones sociales 
que  estructuran  la  sociedad  burguesa.  En  estas  se  encuentran 
presentes intereses sociales distintos y antagónicos que se refractan 
en el campo institucional, definiendo fuerzas socio-políticas en lucha 
para construir hegemonías, definir consensos de clases y establecer 
nuevas formas de control  social  vinculadas a ellas”.  (IAMAMOTO, 
2003, p. 120)

Essa ineliminável dimensão política da práxis profissional, a qual começa a 

133 Pelas  próprias  características  do  seu  trabalho,  o  assistente  social  preserva  uma  relativa 
autonomia na definição das prioridades e das formas de executar o seu trabalho, posto que o  
controle sobre sua atividade é diferente de aquele que submete aos trabalhadores no âmbito da 
produção de mercadorias. Dita “autonomia relativa” germina na própria natureza desse tipo de 
especialização do trabalho, no sentido de que trata com sujeitos, com indivíduos sociais, e não 
com  objetos  puramente  materiais.  Isso  significa  que  seu  trabalho,  majoritariamente,  não  se 
organiza em função da produção de mercadorias – embora dito espaço sócio-ocupacional venha 
crescendo nas últimas décadas -, de transformações diretamente materiais; sua atividade situa-se 
prioritariamente  no  âmbito  ideológico-cultural  e  político,  os  que  respondem a  uma  legalidade 
propriamente social, a qual é historicamente determinada (IAMAMOTO, 2003, p. 119-0).
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cobrar  formas  organizativas  fecundas  a  partir  da  década  de  1960,  de  modo 

particular  na  América  Latina  com  o  Movimento  de  Reconceituação,  abre  a 

possibilidade de enfrentar as tendências alienantes que procuram instrumentalizar 

sua  atividade  em  função  da  conformação  da  ordem  social  capitalista  como 

“natural”.  Embora  o  conjunto  de  alienações  que  circundam  o  “processo  de 

trabalho”  dos  assistentes  sociais  esteja  operante,  a  dialética  que  funda  sua 

intervenção não é eliminada;  também opera,  abrindo possibilidades históricas. 

Trata-se,  então,  de  resistir  as  atuais  investidas  que  procuram  restringir  os 

horizontes  dessa  atividade  social;  de  disputar  a  “dimensão  criadora”, 

emancipatória, que reside nas profundidades da práxis profissional, na busca de 

(re) orientar a nossa atividade para além da demanda “oficial”.

Para  tanto,  é  mister  captar  as  determinações  fundamentais  que  

particularizam as configurações sócio-institucionais onde se ancora a práxis do  

assistente  social.  De  uma análise  dessa  natureza  pode  vir  à  identificação  de 

possibilidades  efetivas  de  “estabelecer  finalidades”  contra-hegemônicas, 

historicamente viáveis e coerentes, que orientem a atuação profissional. 

Em  síntese,  a  compreensão  da  práxis  profissional  como  um  “trabalho” 

(assalariado) implica superar a “visão endogenista” que marcou ao Serviço Social, 

especialmente  às  correntes  “tradicionais”  da  categoria  profissional.  O 

reconhecimento  das  determinações  que  pesam  na  intervenção  do  assistente 

social  (aqui  tratado  em  geral)  permite,  tanto  iluminar  sua  natureza,  quanto 

delimitar – na análise – os limites e possibilidades colocadas pelo contexto sócio-

histórico à sua intervenção.

Assim, tanto as “correlações de força” na disputa pela “hegemonia” nas 

instituições  empregadoras,  quanto  às  partidas  orçamentárias  outorgadas;  as 

lógicas  que  formulam  e  reclamam  implementação  das  “políticas  sociais”,  a 

particular  configuração  da  “questão  social”  e  suas  refrações  nas  formas  de 

sociabilidade,  são  todos  elementos  que  compõem  o  universo  dessa 

“especialização do trabalho coletivo”;  são todas determinações que definem o 

“processo de trabalho” profissional.  

Essa “reconceituação” na natureza sócio-histórica do Serviço Social abrirá 

o caminho para a análise da tensão entre o papel atribuído (sua demanda) e as 

respostas  profissionais  para  tais  requisições.  Isso  propiciará  uma  verdadeira 

inflexão nas auto-reflexões dessa categoria, que adquirirá uma riqueza singular 
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nos seus segmentos mais radicalizados. Assim, o Serviço Social tenta se re-situar 

historicamente, a partir da compreensão de uma particularidade funcional, de uma 

totalidade maior; tenta “re-contextualizar-se”. O processo assumirá a forma de um 

questionamento  generalizado  ao  chamado  “Serviço  Social  tradicional”.  Na 

América Latina particularmente, onde a dita “reconceituação” chegou a se tornar 

um  movimento  histórico,  o  evento  caracteriza-se  como  um  marco  para  essa 

profissão.134 

Todavia, a perspectiva teórico-metodológica ali inaugurada, que procurará 

entender o Serviço Social como uma profissão que emerge nos quadros de uma 

redefinição  bastante  profunda  da  divisão  social  e  técnica  do  trabalho  na 

sociedade capitalista num particular momento de seu desenvolvimento histórico; 

como um peculiar tipo de intervenção social “cientificamente” racionalizada; como 

uma  especialização  do  trabalho  coletivo,  útil  e  necessária  para  o  adequado 

funcionamento  do  sistema,  não  está  livre  de  problemas.  Estes  aspectos  têm 

levantado uma série (não sempre bem abordados e resolvidos) de polêmicas que 

adquirem particularidades em cada realidade nacional, particularmente no Brasil. 

Tais discussões, cujo núcleo substancial  poderá apenas ser tangenciado aqui, 

nas  últimas  décadas  têm  motorizado  o  processo  de  elaboração  crítica  que 

alimentou  a  consolidação  de  uma  “perspectiva  de  ruptura”  no  interior  desta 

profissão nesse país.  

Sendo  assim,  se  pode  identificar  um  grupo  de  debates  em  torno  do 

problema de se os “processos de trabalho” profissionais – na sua grande maioria  

desenvolvidos nas diversas instâncias estatais, embora estando determinados por 

relações assalariadas – não estão prioritariamente projetados para a produção de 

mercadorias.  Segundo esta perspectiva,  deve-se admitir  que o Serviço Social, 

majoritariamente, não é uma atividade profissional que se insere em processos de 

produção e valorização propriamente capitalistas – o que não significa negar o 

atual  processo de expansão das requisições profissionais no “âmbito privado”, 

134 Essa  perspectiva,  sem  negar  sua  enorme  heterogeneidade,  hoje  apresenta  contribuições 
sumamente ricas que complementam e reforçam as análises “clássicas” das décadas de 1970 e 
1980. Estudos recentemente realizados sobre a “reestruturação produtiva” do capital, os dilemas 
do  “mundo  do  trabalho”  e  seus  impactos  nas  formas  de  sociabilidade  do  capitalismo 
contemporâneo;  sobre  as  atuais  transformações societárias  e  as  metamorfoses  da  “demanda 
sócio-histórica”  do  Serviço  Social;  a  re-formatação  e  re-conversão  dos  aparelhos  da 
institucionalidade burguesa na presente fase de “crise estrutural” do sistema capitalista; o conjunto 
das  “contra-reformas”  neoliberais,  entre  outras  importantes  análises  disponíveis  recentemente, 
todas  inscritas  na  tradição  crítica,  preocupada  em  captar  as  determinações  efetivas  que 
condicionam o fazer profissional dos assistentes sociais.
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inserindo as práticas profissionais nos processos de produção de valor e mais-

valia, e que tem impulsionado para uma crescente mercantilização das atividades 

profissionais. 

Na  análise  marxiana,  o  processo  de  efetivação  do  trabalho  ganha 

diferentes formas histórico-concretas, em relação às épocas e às sociedades que 

se trate. No capítulo V, do Livro I, de O Capital, Marx aborda a categoria trabalho 

e a forma particular que este assume na produção capitalista da vida social. Nesta 

sociedade,  dirá,  os  processos  de  trabalho,  antes  que  mais  nada,  tornam-se 

processos  de  valorização  do  valor,  ou  seja,  de  acumulação  de  capital.  Na 

sociedade capitalista, particularmente, o trabalho – enquanto atividade humano-

produtiva capaz de elaborar os bens necessários para a satisfação ampliada das 

necessidades dos indivíduos sociais – torna-se uma mercadoria que assume a 

forma predominante  de um “valor  de  troca”.  A  partir  da  distinção dialética  de 

“trabalho  concreto”  e  “trabalho  abstrato”,  própria  da  ordem  capitalista,  Marx 

mostra que estas são dimensões diferentes de um processo unitário, que não se 

excluem  mutuamente,  mas  se  auto–implicam.  Segundo  o  autor,  enquanto  o 

processo de trabalho diz respeito da produção de “valores de uso”, a lógica da 

“valorização” do capital que se lhe sobre-impõe tem como finalidade principal à 

produção de mais-valia. 

Desse  quadro  geral  emerge  a  polêmica  sobre  o  caráter  “produtivo”  ou 

“improdutivo”  da  atividade  profissional  para  o  capitalismo  –  que  encontrará 

insumos substantivos no “Capitulo VI” (Inédito) de  O Capital. Nesses materiais, 

Marx  trabalha  com  a  idéia  de  que  é  “trabalho  produtivo”  toda  atividade  que 

participe,  mais  ou  menos  diretamente,  na  produção  de  valor  e  mais-valia.  O 

Serviço  Social  majoritariamente  (mas  não  exclusivamente)  não  trabalha 

diretamente no âmbito da produção mercantil; sua intervenção se situa muito mais 

na  “esfera”  da  distribuição do  valor  e  da  mais-valia  criada  na  produção, 

assumindo as características de um trabalho “improdutivo” para o capital.     

Entretanto,  isso  não  significa  que  seja  um  trabalho  “inútil”  ou  dês-

necessário; pelo contrário, atua como um dispositivo fundamental no processo da 

reprodução  das  relações  sociais  propriamente  capitalistas.  Nesta  perspectiva, 

embora  necessário  para  um  funcionamento  adequado  da  totalidade  histórica 

capitalista,  em geral  o  trabalho  dos  assistentes  sociais  é  improdutivo  para  o 

capital;  faz parte  do conjunto de instrumentos  e  dispositivos  necessários para 
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garantir as condições sociais exigidas pela reprodução da ordem capitalista, em 

uma determinada fase de seu desenvolvimento.     

Por outra parte, as intervenções profissionais que se inserem em empresas 

privadas, movimentadas pelas finalidades de maximização dos lucros investidos, 

sob a lógica da produção capitalista, podem ser caracterizadas como “produtivas” 

para  o  capital,  posto  que  participam  do  “trabalhador  coletivo”  que  opera  no 

processo  de  produção  capitalista;  essas  atuações  profissionais  estruturam-se 

como  “trabalho  produtivo”.  Embora  não  trate  diretamente  da  produção  de 

mercadorias, essa intervenção contribui para a produção de mais-valia.135 

Para a Iamamoto,  a  abordagem adequada é entender  que o assistente 

social se insere em “processos de trabalho” diferenciados, de natureza variada, 

sendo que sua homogeneização ou identificação leva a restringir  a análise do 

significado estrutural  do trabalho profissional.  Pensar a atividade do assistente 

social a partir da sua inserção em “processos de trabalho” tem a ver com debelar 

seu  real  significado  e  funcionalidade  social na  estrutura  social  vigente 

determinada fundamentalmente pela lógica do capital (Cf. ibid, p. 130). 

Segundo a autora:
“Considerar los procesos de trabajo donde está inserto el Asistente 
Social  exige  necesariamente  pensarlo  desde  esta  doble 
determinación: la del valor de uso y la del valor, o sea, como proceso 
de producción de productos o servicios de cualidades determinadas y 
como proceso que tiene implicaciones en el ámbito de la producción 
o distribución  del valor y de la plusvalía [...] siendo la mayor parte del 
trabajo del Asistente Social realizada en el aparato estatal, no existe 
siempre una conexión entre trabajo y producción de valor.  Si esta 
conexión puede ser identificada en los procesos de trabajo en las 
empresas  capitalistas,  no  ocurre  lo  mismo  en  la  esfera  de  la 
prestación de servicios públicos,  donde la conexión que se pueda 
establecer pasa por la distribución de una parte de la plusvalía social 
metamorfoseada en fondo público”. (ibidem, p. 125) 

 

4.2.  Algumas  contribuições  para  pensar  as  determinações  contemporâneas  do 
Serviço Social

135 Dirá Iamamoto: “tanto en los procesos de trabajo organizado por el aparato del Estado, en el 
espacio  de  la  prestación  de  servicios  sociales,  como  en  las  ONG,  los  productos  o  servicios  
producidos  no están  sometidos  a  la  razón  del  capital  [...]  o  sea,  de  la  productividad  y  de  la 
rentabilidad del capital inicialmente invertido. Se encuentran sometido a la racionalidad del Estado 
que es socio-política, orientada para la colectividad [...] echo que no implica desconocer que el 
estado representa la condensación de fuerzas presentes en la sociedad, disponiendo de un nítido 
carácter de clase”. (ibidem, p. 126)
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Temos partido  da premissa que as  profundas metamorfoses a  afetar  o 

Serviço Social na contemporaneidade resultam do acirramento de contradições 

inerentes ao sócio-metabolismo do capital, uma vez que o mesmo tem atingido 

certos  “limites  absolutos”.  O  capitalismo,  “triunfante”  como  projeto  societário, 

mundializou-se efetivamente, e com ele um tipo de produção social que assume 

crescentemente  traços  destrutivos,  eclipsando  a  “potencia  civilizatória”  outrora 

mostrada pela ordem burguesa, reatualizando formas bárbaras, como momento 

permanente, nas formas de sociabilidade. 

Com a vitória mundial do projeto capitalista, que toma conta de quase todo 

o planeta, o neoliberalismo emerge e se afirma historicamente. A derrota imposta 

aos  movimentos  sociais  críticos  implicou  a  triste  desagregação  ideológica  e 

política  dos  projetos  emancipatórios,  muitos  dos  quais  vão  redefinir  seus 

conteúdos em função de se aggiornar aos “novos tempos”. 

O “pacto social”,  típico da fase capitalista anterior é incompatível  com a 

atual  voracidade  das  sociedades  de  mercado;  as  diversas  “flexibilizações” 

aplicadas com o ideário neoliberal têm implicado uma severa deterioração das 

condições de vida da enorme maioria da população mundial, o que se traduz em 

“mortes  antes  de  tempo”.  O  significativo  retrocesso  político  dos  projetos 

emancipatórios  dificultou  enormemente  a  consolidação  das  experiências  “para 

além do capital”, as quais, entretanto, são referencias imprescindíveis para pensar 

formas de sociabilidade alternativas historicamente viáveis. 

É  por  isso  que  o  projeto  profissional  crítico  do  Serviço  Social, precisa 

investigar seriamente a evolução destas tendências, posto que põem em jogo sua 

“natureza”, seu  significado sócio-histórico,  sua  funcionalidade técnica e política. 

Por isso a necessidade de realizar um balanço crítico em torno dos principais 

dilemas e desafios do Serviço Social num futuro próximo, a partir da análise dos 

nexos  entre  as  transformações  profissionais  e  a  presente  crise  estrutural  do 

capitalismo.  Em  síntese,  trata-se  de  re-situar  historicamente  o  exercício 

profissional no contexto capitalista contemporâneo. 

4.2.1. Sobre a particularidade da “questão social” contemporânea

[o equivoco é] “...congelar las categorías analíticas en la búsqueda in-gloriosa de  

su ‘aplicación’ a la realidad,  en lugar de concebirlas como resultado necesario de un 
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movimiento de la razón crítica para la aprehensión del proceso histórico en su multi-

dimensionalidad, re-elaborándolo en la esfera del pensamiento mediante el recurso de la  

abstracción,  traduciéndolo  como  concreto  pensado  e  imprimiéndole  inteligibilidad  ...” 

(IAMAMOTO, 2003, p. 71).

No âmbito da produção teórica do Serviço Social, vários autores insistem 

na necessidade de atualizar a análise e a compreensão da chamada “questão 

social” contemporânea, por ser esta a base objetiva em que se funda a demanda 

sócio-histórica  da  profissão.  Na  perspectiva  da  referida  autora,  o  que  hoje 

vivenciamos  é  uma  renovação  da  “questão  social”  clássica  da  sociedade 

capitalista.  A  nova “questão  social”,  sob  outras  formas,  expressa  a  alteração 

radical das condições históricas que a produzem e reproduzem com crescer. O 

atual contexto de “globalização econômico-financeira”, de extensão alucinada dos 

mercados,  de  mutação  das  formas  culturais  e  políticas,  sob  o  predomínio  do 

capital  financeiro  internacional,  implica  uma  profunda  alteração  das 

determinações históricas que mediatizam a produção – reprodução da “questão  

social” – que se dá de forma particular nos países periféricos (Cf. idid, p. 67 e 68). 

Mas, quais são estas novas mediações históricas que re-configuram a “questão 

social” na contemporaneidade?

A  grande  maioria  das  analises  em  vigor  sobre  a  “questão  social”  não 

enfrentam a raiz  do problema: o fato de se tratar  de uma peculiar  expressão 

objetiva da maturação das contradições inerentes ao sistema-mundo do capital; e 

de  um  conjunto  de  manifestações  histórico-concretas  decorrentes  da  ordem 

capitalista na sua fase de crise estrutural. Segundo a nossa perspectiva, o traço 

que  distingue  a  “questão  social”  nestes  tempos  está  estreitamente  ligado  ao 

processo  de  barbarização  da  vida  social  em  curso.  A  premissa  é  de  que  a 

produção de barbárie particulariza a “questão social” nos nossos dias.136

Por  seu  potencial  desestabilizador,  a  mesma  vem  sendo  objeto  de 

preocupações  para  as  classes  dominantes  das  diferentes  latitudes  do  mundo 

lograr  uma administração “adequada”  dos efeitos  “não-desejados”,  dos  custos 

sociais,  do  funcionamento  sistêmico,  faz  parte  insistentemente  das  agendas 

governamentais. Assim, cabe decifrar a “questão social” de hoje, e se perguntar  

como enfrentar de modo eficaz seus traços mais barbarizantes; como “gerir” a 
136 Lembremos que a barbárie desta época comporta a trágica qualidade de ser o resultado do 
próprio progresso, do amadurecimento, da plena realização do modo de produção capitalista, e 
não uma “falha”, um erro ou uma anomalia da mesma.
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realidade presente que aparece como um processo (desigual e combinado) de 

desmoronamento  de  um conjunto  de  valores  societários  que  operavam  como 

pilares fundamentais da ordem burguesa. Ou seja, como “administrar” uma crise 

infinita  que,  como  uma  espiral  descendente,  submerge  a  humanidade  na 

barbárie? Aliás, esta realidade não é apenas um duro presente que desafia os 

países periféricos,  também, torna-se um dos dilemas principais do capitalismo 

“central”.

Nesta  perspectiva,  Iamamoto  sinaliza  quatro  vetores  principais  que 

impulsionam as transformações societárias em curso, reconfigurando a “questão 

social” e implicando redefinições no Serviço Social. Caracterizando esta fase de 

crise estrutural, destaca-se na escala mundial uma intensificação tremenda das 

atividades financeiras no capitalismo; um processo de  financeirização  global da 

economia é a característica distintiva do funcionamento sistêmico nos últimos 30 

anos.  Esta  financeirização  do  capitalismo,  que  favorecerá  aos  investimentos 

especulativos  em  detrimento  dos  produtivos,  implica  na  precarização  das 

condições e nas dimensões do trabalho assalariado, ou seja, no nível e no tipo de 

empregos disponíveis. Isto reaquece a “questão social”, agravada pelas restrições 

operadas pelas políticas sociais públicas (Cf. Ibidem, 2003, p. 69 e ss.).

Por  outro  lado,  não menos importante  é  o processo de re-estruturação 

operado  no  âmbito  da  produção  capitalista  –  que  consiste  na  transição  do 

chamado  “padrão  de  acumulação”  fordista  e  keynesiano  para  um “padrão  de 

acumulação” flexível (Cf. Harvey, 1993). O processo de flexibilização da produção 

capitalista,  que afeta o conjunto das relações sociais  e faz parte do leque de 

respostas  do  capital  à  sua  própria  crise,  implica  severas  transformações  nos 

“processos de trabalho”, no mercado de trabalho, nas regulamentações e direitos 

sociais, no consumo dos diferentes segmentos sociais, etc.

As formas e a profundidade da luta sindical são severamente afetadas pelo 

novo  contexto  de  recessão  econômica  e  alto  desemprego.  O  aumento  da 

concorrência  no  mercado  “globalizado”  implica  uma  corrida  incessante  pela 

redução  dos  custos  de  produção  –  que  nem  sempre  vai  acompanhado  pelo 

aumento da qualidade –, em função de baratear as mercadorias e viabilizar sua 

realização,  repercutindo  sobre  a  classe  que  vive  da  venda  da  sua  única 

propriedade: a própria capacidade ou força de trabalho. 

Redução dos salários, precarização das condições de trabalho e aumento 
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do desemprego “estrutural” operam para um pronunciado enfraquecimento e uma 

larga descaracterização ideológica  e política  das lutas sindicais.  Assim, sob o 

neoliberalismo,  especialmente  em  seu  momento  de  auge,  temos  assistido 

repetidamente  ao  desmonte  de conquistas  e  “direitos”  –  resultantes  das  lutas 

históricas dos trabalhadores no momento de ascenso dos projetos emancipatórios 

–, em função de “oxigenar” e recompor o nível dos lucros do capital, oferecendo-

lhe condições mais propícias para revigorar  sua acumulação ampliada.  Desse 

modo, a restruturação produtiva do sistema do capital, como contra-tendência à 

sua crise estrutural,  torna-se uma mediação histórica que redefine a chamada 

“questão social” na contemporaneidade e reatualiza suas expressões. 

Em terceiro lugar, cabe sinalizar as radicais metamorfoses sofridas pelo 

Estado  capitalista  com a  aplicação  da  programática  neoliberal.  A  intervenção 

sócio-estatal  se  volta  abertamente  para  o  serviço  dos  interesses  privados, 

favorecendo  quase  exclusivamente  o  conjunto  dos  segmentos  capitalistas.  A 

redução  da intervenção social  do  Estado na  “questão social”  é  fanaticamente 

reclamada, em função de não interferir no “livre funcionamento auto-regulador dos 

mercados”.  A isto  se suma o recorte  dos “gastos”  públicos,  especialmente na 

“área social” (políticas sociais), como medida para afastar a crise fiscal e conter a 

inflação.

O resultado,  dirá  Iamamoto,  é  um intenso  processo  de  privatização  do 

público  (Cf. ibidem,  p.  70).  Por  fim,  é  importante  ressaltar  que  essas 

transformações  societárias  implicam  severos  impactos  nas  formas  de 

sociabilidade.  O  mercado,  por  sua  racionalidade  pragmática,  produtivista, 

competitiva, que exalta a rentabilidade e a eficiência capitalistas, é proclamado 

grande e mais eficiente regulador da vida social, responsável pela criação de uma 

sociabilidade hipertrofiada calcada numa mentalidade utilitarista-individualista. 

As tendências à “naturalização”  do processo social  se  acentuam,  tendo 

como  complemento  o  apelo  moralizante  a  uma  “solidariedade  abstrata”,  sem 

história,  inócua no  enfrentamento  das raízes que  produzem o acirramento  da 

“questão  social”  e  das  necessidades  sociais.  Em  um  clima  de  “mal-estar 

acostumado”, reforçado pelas incertezas e a desesperança, as relações sociais 

predominantes na contemporaneidade, cada vez mais subordinadas à lei cega do 

mercado, constituem um tipo de sociabilidade cimentada sobre a triste realidade 

do individuo isolado. 
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No  capitalismo  contemporâneo,  o  crescimento  industrial  já  não  gera 

emprego; a restruturação produtiva em curso se realiza como uma tendência que 

inibe as energias integradoras, de “inclusão” social. Fica suficientemente claro o 

fato de que o desenvolvimento industrial hoje não implica ampliações substantivas 

e significativas nos “empregos formais”,  ou seja,  nas “relações contratuais”  de 

trabalho, próprias do capitalismo historicamente ascendente. Entendemos que é 

esse o núcleo problemático que está na base do processo atual de degradação 

da  vida  social,  que  já  afeta  mais  de  ¾  da  humanidade;  essa  é  a  dinâmica 

contraditória que impulsiona as tendências crescentemente bárbaras assumidas 

pela reprodução sistêmica contemporânea.  É esse processo irracional, cego e 

desumanizador a medula da barbarização societária em curso. 

A vitória do pensamento  reacionário nestes dias pode ser observada na 

naturalização dos discursos que mostram as relações formais de trabalho como 

um peso morto para o dinamismo econômico que é mister desmontar e flexibilizar, 

“libertar”  das  rígidas regulamentações do  “capitalismo  organizado”  da  fase 

anterior. Na base deste pensamento está a idéia de que a industrialização ainda 

implica uma ampliação ilimitada de empregos. Por outra parte, a idéia implícita da 

urbanização e das relações contratuais de trabalho (o emprego formal) enquanto 

possíveis e necessárias. Todavia, é justamente isto que o capitalismo já não pode 

garantir. A precipitação da sua  última grande depressão na primeira metade da 

década de 1970 implicou em seu constante “afundamento” na crise estrutural. 

As  “refrações”  contemporâneas  da  “questão  social”  –  “matéria  prima”, 

objeto de intervenção dos assistentes sociais  –,  através de diferentes formas, 

expressam o desmoronamento gradual  e sistemático das condições para uma 

reprodução “regulada”  e  socialmente  integradora  do capitalismo construída  na 

fase anterior, após a segunda guerra mundial. Por isso, qualquer pretensão de 

restaurar os modelos industrialistas anteriores a 1970 se torna anacrônica.

 

A Reconversão neo-liberal do Estado na periferia latino-americana  

Temos partido da premissa que, com a crise estrutural  do capital  e em 

função de dar respostas à mesma, a modalidade de intervenção sócio-estatal em 

face  das  manifestações  da  “questão  social”  capitalista  tem  sido  radicalmente 

alterada. Mas,  para analisar o Estado histórica e concretamente, não pode se 
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perder de vista que este não assume a mesma fisionomia nos diversos países e 

regiões  do  mundo;  nas  áreas  “desenvolvidas"  do  capitalismo,  por  exemplo,  o 

complexo  formado  pela  institucionalidade  burguesa  adquire  formas  muito 

diferentes  às  das  periferias.  Por  isto,  trata-se  de  captar  as  particularidades 

históricas  que  assume  o  Estado,  as  quais  expressam  formas  históricas  de 

organizar a subordinação do trabalho ao capital.

Se repararmos na configuração estatal que complementa a implantação do 

neoliberalismo nos países do capitalismo central, por exemplo, pode se observar 

que  ela  dita  muito  as  formas  adotadas  nas  regiões  “subdesenvolvidas”. 

Entretanto,  no  centro capitalista  a passagem do  Welfare  State para  o Estado 

neoliberal – que implica um desmonte de dispositivos essenciais à construção dos 

“consensos sociais” e dos “compromissos de classes” – coincide com uma política 

monetarista e  de  subsídios  às  indústrias  emergentes  e  com  um  padrão  de 

Seguridade Social  de maior seletividade (quanto a suas políticas educativas e 

assistenciais, especialmente), nas periferias os processos de “ajuste estrutural” 

implementados “sem anestesia” têm provocado impactos societários catastróficos. 

A industrialização destruidora da força humana de trabalho tem atualmente 

criado  uma verdadeira  “massa  de  párias  estruturais”  que  aguçam a  “questão 

social”, uma vez que esta  tem sido enfrentada a partir do tratamento das suas 

manifestações mais  críticas por  meio  da  generalização hipertrofiada  de 

programas assistenciais; tendo em vista que rapidamente os mesmos  estão se 

tornando um dispositivo prioritariamente adotado para conter os segmentos de 

“excluídos estruturais” que ameaçam a “eterna” reprodução da ordem do capital; 

em outras palavras, a assistencialização do trato da “questão social” hoje tem se 

tornado uma alavanca indispensável para a “administração da  barbárie” social 

que  resulta  do  progresso  ou  da  lógica societária do  capitalismo  em  crise 

estrutural.  Nesse sentido,  a  atual  tendência a restringir  a Seguridade Social  à 

Assistência, fortemente denunciada no Brasil pela categoria profissional, tem se 

tornado  a  principal  resposta  sistêmica à “questão social”,  pois  tal  resposta  é 

funcionalmente  adequada  e  perfeitamente  compatível com  as  políticas 

neoliberais,  e  mais  do  que  nunca  necessária no  momento  de  neutralizar  as 

manifestações mais “explosivas” que aquela produz.

Desse  modo,  se  aparece  como  impossível  restituir  a  fase  industrial 

“produtiva”  e  de  pleno  emprego  do  capitalismo,  bem  como  de  reconstruir  o 
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chamado “Estado de Bem-estar Social” próprio do capitalismo central do período 

pós-segunda guerra. A dinâmica contemporânea da acumulação capitalista não 

suporta  o  tipo  tributação  que  permitira  a  “regulação  macro-societária 

humanizadora”  daquela  fase,  como  tampouco  admite  planificações  rígidas  e 

duradouras,  posto  que  possam representar  obstáculos  à  livre  concentração  e 

centralização monopolista do capital. Nesta perspectiva, tanto a modalidade de 

regulação  da  economia  pela  política  quanto  aquele  “Estado  Social”  estariam 

historicamente superados.

O tempo relativamente curto em que vigorou a tendência sistêmica ao bem-

estar social – preocupado com a minimização das manifestações mais cruas da 

exploração  da  força  humana  de  trabalho,  como  expressão  de  uma  fase 

tremendamente  expansiva  do  capitalismo  em  escala  mundial  –  se  constitui 

essencialmente a partir de um complexo sistema de mediações encarregado de 

efetuar a regulação política de alguns domínios até então exclusivos do capital. É 

justamente a isto que o capital hoje tem se tornado impermeável.

Por  outra  parte,  o  dito  Estado  neoliberal,  “mínimo  para  o  social”,  tem 

demonstrado não conseguir  facilmente  conter  e  administrar  os conflitos  sócio-

políticos emergentes com o avanço da acumulação global do capital. O desmonte 

do  Estado,  especialmente  na  América  Latina,  longe  de  implicar  qualquer 

prosperidade  para  as  maiorias  sociais  ou  de  produzir  cenários  de  maior 

tranqüilidade, tal como foi prometido pelos seus “ideólogos”, na verdade significou 

um  autêntico  processo  socialmente  regressivo;  um  verdadeiro  processo  de 

barbarização  destas  sociedades.  As  promessas  de  progresso  infinito,  de 

civilização progressiva,  de emancipação e felicidade social,  não são mais que 

lembranças frustradas. 

Na  verdade,  num  sentido  contrário  do  apregoado  pelos  funcionários 

neoliberais e seus adeptos envergonhados, o balanço histórico da implementação 

dessas  políticas  sobre  boa  parte  da  população  do  planeta,  desigual  e 

combinadamente, se tem revelado altamente trágico. A tão celebrada “queda do 

Muro de Berlim”, que supostamente ia remover finalmente o grande perigo para a 

paz e o principal  obstáculo para o desenvolvimento infinito  do capitalismo, ao 

invés  de  amortecer  as  refrações  mais  dramáticas  da  crise  e  permitir  níveis 

crescentes  de  liberdade  social,  submergiu  à  humanidade  em  angustiantes 

perguntas  sobre  o  futuro  da  sociedade;  tais  perguntas,  emergem  hoje  como 
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autênticos dilemas societários em face de certas contradições e limites difíceis de 

contornar  nas  atuais  exigências  sócio-reprodutivas  do  capital.  Este  sócio-

metabolismo, quanto mais cresce, mais precisa engolir os espaços que ficam por 

fora, se tornando mais selvagem e cada vez mais violento. 

Se repararmos no significado social da aplicação do conjunto de políticas 

constitutivas da programática neoliberal em nossa América, podemos observar 

que as transformações societárias operadas na enorme maioria dos países latino-

americanos desde a década de 1970 – como resposta do capital à sua aguda 

crise desses anos, impulsionado pelos organismos internacionais de crédito como 

“o novo e infalível plano que permitira superar, de uma vez e para sempre, o sub-

desenvolvimento – redundaram numa verdadeira catástrofe social para a enorme 

maioria da população das sociedades do continente, as que se vivenciaram o 

processo como uma autêntica barbarização das suas vidas, tendência esta que 

se arrasta até os nossos dias.

Não  cabem  duvidas  de  que  as  dramáticas  seqüelas  deixadas  pela 

“tempestade”  neoliberal  nestas  terras,  que  em  seu  conjunto  expressam  um 

monumental  processo  de  regressão  civilizatória, serão  obstáculos  difíceis  de 

remover que marcarão as futuras décadas destes países. O neoliberalismo, nesta 

perspectiva,  representa  um  momento  de  “violência  necessária”,  um  processo 

orgânico ao sistema antagonista do capital na sua fase sócio-reprodutiva atual, à 

qual  o  sistema  deve  recorrer  para  enfrentar  as  crescentes  dificuldades  que 

encontra para se reproduzir com níveis de lucros adequados. Também, mais de 

30 anos de políticas neoliberais no continente demonstram o incontestável papel 

reservado  para  as  periferias  nas  novas  e  mais  potentes  crises  do  sistema 

capitalistas que virão. 

A  chamada  “catástrofe  social”,  especialmente  na  década  de  1990, 

contraditoriamente,  proporcionou  a  emergência  de  diversas  experiências 

organizativas que, com diversas táticas, se dispuseram a resistir  às investidas 

capitalistas  em cada  uma  das  realidades  nacionais.  O  que  tem vivenciado  a 

América Latina nos últimos três lustros é um claro processo de explicitação de 

lutas sociais que reaquecem os conflitos em todo o continente. Isto ocorre depois 

da  longa  fase  de  terror  de  Estado  que,  desde  finais  da  década  de  60,  foi 

implementada pelas elites capitalistas locais, no qual estas estavam em estreita 

associação com o imperialismo norte-americano para conter a radicalização de 
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certas experiências de libertação na região.

 Tal ascenso do ciclo de lutas sociais, ao se difundir continentalmente, cria 

uma tendência à unificação das identidades nacionais. A unidade na resistência 

ao imperialismo neoliberal apresenta-se como um nexo que articula essa unidade 

latino-americana,  fornecendo-lhe  a  capacidade  de  enfrentar,  amortecer  e,  no 

melhor  dos  casos,  reverter  o  genocídio  econômico  que  ameaça  continuar 

atacando a região.  

Neste  sentido,  o  neoliberalismo  não  é  apenas  um  “modelo”  injusto  de 

distribuição da riqueza socialmente produzida que pode ser substituído a qualquer 

momento  por  outro,  nada  mais  que  a  existência  de  uma  “vontade  política” 

governamental.  Antes  disto,  a  dita  fase  é  o  resultado  histórico  dos  grandes 

confrontos sócio-políticos que abalaram o mundo – particularmente, o Terceiro – 

nas  décadas  de  1960  e  1970,  e  que  portavam  uma  carga  assustadora  de 

desestabilização  da  ordem  social.  O  neoliberalismo  é  uma  fase  socialmente 

regressiva  “necessária”  para  o capitalismo em crise  estrutural;  sendo a forma 

mais adequada que o sistema encontra para enfrentar as contradições impostas 

por  sua  atual  reprodução  sócio-metabólica.  Ao  contrário  de  uma  época 

socialmente  mais  evoluída  e  emancipada  da  sociedade  moderna,  o 

neoliberalismo expressa os limites  da sociabilidade “possível”  num capitalismo 

que parece se afundar na crise estrutural. 

Todavia,  isto não pode ser entendido como um processo mecânico que 

homogeneíza a região a partir da produção do pauperismo, e que se repete de 

igual  modo  em  cada  um  dos  países  latino-americanos.  Pois  tem  que  se 

reconhecer que existem nítidas particularidades nacionais, regionais e até locais, 

onde  a  aplicação  das  “contra-reformas”  receitadas  pelo  “Consenso  de 

Washington”  tem  tido  tempos  e  profundidades  diferenciadas,  despertando 

distintas reações sócio-políticas de contestação. 

A fase neoliberal, tal como foi mencionado, aprofunda os problemas das 

periferias,  posto  que  é  onde  o  sistema  tenta  se  “oxigenar”  da  crise  de 

desvalorização.  As periferias do sistema são os locais onde primeiramente se 

descarrega o peso destrutivo e cada vez mais violento destas.  Historicamente 

sobre elas foram realizados os “ajustes estruturais” necessários para a renovação 

da acumulação e a recomposição da taxa dos lucros. O drama periférico da época 

tem  relação  com  as  exigências  contemporâneas  da  valorização  do  capital 
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monopolista, que, por sua vez, implicam uma barbarização da vida social. Mas, o 

contundente  “fracasso  neoliberal”,  enquanto  “promessa  civilizatória”,  longe  de 

facilitar  as  coisas  para  as  forças  que  se  lhe  opõem,  coloca  em  pauta  a 

necessidade de apresentar alternativas. 

Assim,  hoje  podem  se  encontrar  na  América  Latina  experiências  que 

tentam  resistir  aos  processos  insaciáveis  de  expansão  capitalista.  Tais 

experiências  (“pós-neoliberais”),  embora  constituídas  como  verdadeiros 

laboratórios de criação de questionamentos das bases de organização societária 

do  capital  e  de  busca  de  saídas  à  mesma,  em  Nossa  América  não  tem 

conseguido  efetivamente  avanços  significativos  na consolidação de  uma  nova 

sociabilidade.  Isto,  sem  subestimar  nem  negar  a  importância  das  agitadas 

jornadas de luta que, embora de forma intermitente, têm marcado o período pós-

ditaduras militares e ganharam intensidade e organização ao ritmo do acirramento 

das contradições sistêmicas, uma vez que este atingiu seus “limites estruturais”.137

Hoje  em  Nossa  América,  também  encontramos  experiências  mais 

moderadas e “graduais” que, embora não se proponham a uma “desconexão” do 

sistema do capital138, seria um equívoco caracterizá-las ligeiramente como uma 

mera adequação à ordem social. Além do mais, existem Estados nacionais ainda 

muito influenciados pelos interesses imperialistas do capitalismo monopolizado, 

cujas elites no poder se articulam como sócios menores139. 

Por fim, do imperialismo na sua fase atual poderíamos esperar no futuro 

imediato uma dialética que não é nova na região; a mesma se caracteriza pelo 

enrijecimento do “controle social” por parte dos grupos capitalistas dominantes, 

sejam no interior dos seus países, seja como e fundamentalmente sobre as zonas 

137 Podemos encontrar exemplos disto na “Revolução bolivariana” em curso na Venezuela, assim 
como na vitória política dos “povos originários” da Bolívia e Equador. Cuba, é referencia histórica 
incontornável deste bloco anti-imperialista. Os processos políticos em El Salvador e na Nicarágua 
se encaminham para esta perspectiva. Todos, com suas contradições, se orientam à formação de 
um projeto societário alternativo ao neoliberalismo em franca “decadência ideológica”.
138 Podem se contar aqui as experiências do Brasil, da Argentina, do Chile  e do Uruguai. Já o 
Paraguai, oscila entre este grupo e o anterior. 
139 Situa-se aqui, principalmente a Colômbia. No chamado “Plano Colômbia”, que mistifica até a 
exaustão  as  contradições  da  exploração  imperialista  em  Nossa  América,  pode  se  apreciar 
cristalinamente as constantes preocupações norte-americanas pela “perda do controle” territorial 
na “sua” periferia. Isto, é claramente evidenciado pela atual política de “segurança hemisférica” (a 
chamada “Doutrina Bush”), que hoje se complementa com movimentos diplomáticos e comerciais 
mais astutos e sutis. É bom lembrar que, desde o dia 1 de julho de 2008, a IV Frota da Marinha 
dos Estados Unidos retomou suas operações nos mares da  Nossa América, particularmente na 
região do Caribe, além de várias Bases Militares com que conta em território latino-americano (Cf. 
Le  Monde  Diplomatic  Brasil:  “O  império  Contra-ataca”,  de  Junho  2008).  Entretanto,  ainda  é 
prematuro para tirar todas as conseqüências e conclusões desse neo-intervencionismo imperial.
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periféricas.  Todavia,  não  sem  contestações  mais  ou  menos  radicais  e 

contundentes por parte dos localizados “embaixo do mapa”.

Do “Estado Social” ao “Estado Penal” 

Analisar a doutrina penal contemporânea e o porquê da sua aplicação na 

região,  seus  métodos  e  conseqüências,  exige,  primeiramente,  inseri-la  no 

contexto sócio-histórico que lhe dá sentido como política de Estado. Contexto este 

caracterizado pela precarização e deterioração crescente das condições de vida 

de milhões de pessoas no planeta,  tendo ainda como traço fundamental  uma 

escalada assustadora de pauperização de amplos segmentos populacionais. Os 

aspectos fenomênicos deste processo – as formas históricas assumidas pelas 

tendências  barbarizantes  do  sistema  –  encontram-se  suficientemente 

documentados pelas pesquisas nas últimas décadas e evidenciam as dimensões 

catastróficas da implantação das políticas neoliberais no mundo, que de modo 

particular, implicou na América Latina. 

Segundo dados “oficias” da OEA, na  década  de 1980 a pobreza afetava 

aproximadamente  38%  dos  latino-americanos;  quase  quatro  de  cada  dez 

habitantes da  região  estavam sob a chamada “linha da pobreza”  no início dos 

anos  80  em  Nossa  América. Já  em 1990,  o  Projeto  Regional  dessa  mesma 

instituição  estimava que 62% dos latino-americanos se encontravam abaixo da 

dita  linha;  ou  seja,  para  o  sub-continente  a  década  de  1980  significou  uma 

monumental  regressão  civilizatória  cujo  traço  mais  marcante  foi  o  avanço 

assustador  da  pobreza.  Na  década  de  1990,  não  apenas  essa  tendência  se 

manteve em alta, além do mais ela experimentou um processo de degradação na 

sua qualidade, isso designa que entre os pobres tem crescido o pauperismo (os 

“extremadamente” pobres); posto que este em meados de 1990, atinge mais da 

metade de todos os pobres. Nunca é demais lembrar que o pauperismo não é um 

problema moral; quem é pobre morre antes.

Nesta perspectiva, entendemos o aumento (em quantidade e qualidade) da 

“pobreza”,  particularmente  nas  regiões  periféricas,  como  parte  do  processo 

macro-societário  detonado  com  a  derrubada  do  padrão  de  acumulação  e 

regulação “fordista-keynesiano”,  este – generalizado no ocidente capitalista  no 

segundo pós- guerra” – insere-se no quadro da nova estratégia do capital para 

conter a “ameaça comunista” (especialmente a chinesa e a soviética) num mundo 
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crescentemente polarizado por projetos societários antagônicos. Nesse sentido, o 

esgotamento  do  padrão  fordista-keynesiano,  sua  derrubada  e  posterior 

substituição por  formas mais flexíveis  de  organizar  as  relações sociais,  assim 

como a respectiva reorientação da funcionalidade do Estado e suas políticas – 

tanto no “social”, quanto no econômico, político-cultural e militar –, implicarão um 

redimensionamento integral da vida social. 

A evaporação das condições capazes de garantir o “pacto social” entre as 

classes,  que  estruturara  aquela  fase  “dourada”  do  capitalismo  e  conseguira 

controlar  suas  contradições  mais  explosivas,  levou  consigo  os  programas 

“regulacionistas”  e  “distributivistas”  que,  mediante  o  estabelecimento  de  um 

conjunto  de  políticas  sociais,  por  mais  de  três  décadas  permitiram  conciliar 

crescimento econômico e paz social, implicando certos níveis de distribuição da 

riqueza  socialmente  produzida  e  um  consumo  de  massas  ascendente  que 

redundou  em  melhorias  relativas  nas  condições  de  vida  e  de  trabalho  para 

parcelas  significativas  da  classe  trabalhadora  dos  países  desenvolvidos  do 

capitalismo.  O  Estado,  então,  sempre  dentro  dos  limites  toleráveis  pela 

valorização do capital, se comprometia com o “bem comum” e procurava, com a 

sua  intervenção  reguladora,  garantir  a  satisfação  de  certas  necessidades  dos 

cidadãos, constituindo-se numa alavanca importante do “progresso social”.

Todavia,  como foi  observado,  no começo da década de 1970,  diversos 

fatores de ordem econômica,  política e militar,  se conjugaram para produzir  a 

ruptura do equilíbrio de poder internacional consolidado no segundo pós-guerra 

mundial, em torno da hegemonia dos EUA. A “integração” dos trabalhadores nos 

países  nucleares  do  sistema  capitalista;  sua  “absorção”  política  e  social  pelo 

Estado  burguês  –  trocada  pela  estabilidade  fornecida  pela  certeza  do  pleno 

emprego e uma “prosperidade infinita” – se tornam terrivelmente onerosas para o 

capital, uma vez que o acirramento da concorrência inter-capitalista exige baixar 

sistematicamente custos de produção; isto é, o “Estado Social” se volta para uma 

modalidade  sócio-reprodutiva  muito  pesada  que  dificulta  cada  vez  mais  a 

rentabilidade dos capitais, por isso o investimento do capital em desmontá-lo.

Assim como já mencionado, há um acirramento da concorrência capitalista 

mundial,  uma  vez  que  os  países  devastados  pela  guerra  recuperam  suas 

capacidades produtivas (Europa e Japão especialmente), junto a isso se somam 

os distintos processos de “Libertação Nacional”  de vários  países do chamado 
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Terceiro Mundo, os que adquirirão um potencial conflitivo suficiente para por em 

xeque  a  hegemonia  capitalista  norte-americana.  O  avanço  dos  projetos  de 

libertação política e a procura por maior autonomia econômica tornam-se sérias 

ameaças à ordem do capital, visto que dificultam ainda mais a recuperação da 

taxa média dos lucros capitalistas que demonstrava sinais de extenuação desde 

finais  da  década  de  1960.  Desse  modo,  o  mencionado  processo  acabara 

configurando  um  cenário  mundial  propício  ao  avanço  político  das  classes 

trabalhadoras no mundo, que precisara ser violenta e implacavelmente reprimido 

pelo capital numa articulação global. 

Os ditos avanços políticos dos setores do trabalho, traduzidos em “direitos 

civis, sociais e políticos”, representam verdadeiras conquistas que provocam uma 

distribuição mais eqüitativa do produto social e permitem melhoras substanciais 

das condições de vida das maiorias sociais. Em face desta situação, os grupos 

capitalistas reagem de uma forma contundentemente drástica, tentando reverter 

por  todos  os  meios  seu  retrocesso  político. Diferentes  “golpes  de  Estado”, 

executados pelas Forças Armadas atacaram a grande maioria dos países latino-

americanos  (fundamentalmente  onde  estavam  se  desenrolando  experiências 

substantivas de organização popular), todos eles aliados subordinadamente aos 

interesses  do  grande  capital  transnacional  e  sob  o  comando  do  imperialismo 

norte-americano.  A  “Doutrina  da  Segurança  Nacional”  fornecera  os  princípios 

ideológicos que foram utilizados para justificar uma das mais terríveis políticas de 

extermínio político que os nossos países registram na sua história.

Assim, o “terrorismo de Estado” se instrumentara em boa parte dos países 

de  Nossa  América,  sem  reparar  em  “custos  humanos”  nem  em  atrocidades, 

fazendo parte de uma estratégia para restabelecer a correlação de forças políticas 

para  o  capital  na  região,  tendo  em  vista  que  estava  ameaçada  por  uma 

multiplicidade  de  lutas  revolucionárias  e  experiências  de  libertação.  O  saldo 

tristemente  cristalino  tem  sido  o  de  um  verdadeiro  genocídio,  perfeitamente 

planejado sob a escusa de eliminar a “subversão comunista” - o “inimigo interno” 

anterior ao atual: o “fundamentalismo terrorista”. Sob suspeitas de subversivos,  

milhões e milhões de pessoas foram perseguidas,  reprimidas,  detidas, presas, 

torturadas  e  até  desaparecidas  ou  executadas  sumariamente,  sem  falar  nas 

milhares de pessoas que partiram obrigadas ao exílio.  Em todos os casos,  a 

herança deixada pelas ditaduras militares das décadas de 1960, 1970 e 1980 na 
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América  Latina  foi  de  milhares  de  desaparecidos,  exilados  políticos  e/ou 

econômicos e, talvez o mais grave, uma sociabilidade profundamente fraturada, 

sem remédio  para  os  efeitos  do terror  vivido,  que tem se  fragmentado até  o 

individualismo mais exacerbado.

Deste modo, o terrorismo de Estado e seu trágico resultado representam 

momentos de barbárie indispensáveis para o restabelecimento das correlações de 

forças políticas entre as classes sociais, em função da recomposição da taxa de 

lucros  do  capital;  ou  seja,  isto  faz  parte  da  resposta  do  capital  à  sua  crise 

estrutural, assentada no desmonte das conquistas históricas dos trabalhadores, 

na captura das suas organizações e na “quebra ideológica” das suas referências 

ético-políticas.

Tal como já dissemos, na grande maioria dos países de Nossa América, o 

terrorismo de Estado foi a via utilizada para implantar o “terrorismo econômico” 

próprio  do  neoliberalismo,  que  terá  no  desemprego  estrutural  um  dos  seus 

melhores  aliados,  como  final  de  linha  de  um  percurso  que  começa  na 

flexibilização e na precarização crescente da força de trabalho e das condições de 

produção. As  atuais  condições “flexíveis”  de  trabalho,  precariamente  estáveis, 

apresentadas  pelos  ideólogos  neoliberais  como  “mais  livres”,  não  teriam sido 

possíveis sem a existência de um segmento importante da classe trabalhadora 

diretamente  desempregada e sem acesso à  satisfação de suas necessidades 

mais  elementares.  Como  conseqüência  disto,  a  contradição  capital/  trabalho 

aparentemente de desloca para o interior da própria classe que vive da venda da 

sua  única  propriedade:  sua  capacidade  ou  força  de  trabalho,  minando  sua 

unidade  ideo-política,  desorganizando-a  e  despolitizando-a.  Assim,  o  processo 

tem-se materializado como uma espécie de “guerra de pobres contra pobres” que 

permite manter os atuais níveis de submetimento do trabalho ao capital – isto é, a 

contradição efetivamente principal. 

Dessa  maneira,  o  neoliberalismo  se  consolida  sobre  as  ruínas  do 

desmantelado  “Estado  keynesiano”,  e  as  políticas  sociais  crescentemente 

“universalistas”,  que materializavam direitos de “cidadania” que garantiriam um 

“Bem-estar Social” geral são substituídas por  ações emergenciais e focalizadas, 

mais do que  insuficientes para enfrentar as atuais tendências à “exclusão” e a 

barbárie  social.  A  hipertrofia  da  Assistência Social daí  resultante  é 

complementada  com o  reforço  do  conjunto  de  dispositivos  e  instrumentos  do 
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controle social, o que expressa a intensificação dos traços  predominantemente  

repressivos  adquiridos  pelo  funcionamento  do  sistema-mundo  do  capital  hoje 

plenamente mundializado. 

Neste sentido, opera-se um traspasso ideológico das noções de “direito” às 

de “serviços” sociais, nos quadros de um processo que responde pela tendência 

crescente  à  mercantilização  dos  outrora  “direitos  de  cidadania”.  O  sujeito  de 

direito, sob o neoliberalismo, tende a se tornar um consumidor de serviços pelos 

quais  deve  pagar  no  mercado.  A  garantia  de  direitos  e  a  satisfação  das 

necessidades voltam a ser um problema de cada indivíduo isolado, em que cada 

um  deve  resolver  com  os  meios  a  seu  alcance.  A  intervenção  do  Estado 

neoliberal  “no  social”  aponta,  agora,  para  atenuar  os efeitos  mais  extremos e 

“explosivos”,  mais  desestabilizadores  do  processo  da  acumulação  “infinita”  do 

capital.

Segundo  a  análise  de  Waquant  (2000),  são  claras  as  motivações  que 

provocam a redefinição do papel do Estado na presente fase do capitalismo: 
“[…] a la manera de un buen padre de familia, que durante mucho 
tiempo actuó  de  manera  tolerante,  el  Estado  deberá  adelgazar  y 
elevar  la  seguridad,  endureciéndose  […]  existen  lazos  orgánicos 
entre el  debilitamiento y retroceso del  área social  del  Estado y el 
despliegue de su brazo penal. Quienes militaban a los cuatro vientos 
a  favor  del  Estado  mínimo,  en  cuanto  a  su  intervención  en  la 
regulación del proceso económico y la preservación de la fuerza de 
trabajo, hoy exigen con igual fervor más Estado para la seguridad 
social  amenazada.  Más  Estado  penal  para  contener  las 
consecuencias sociales de la desregulación del trabajo asalariado y 
el deterioro de la protección social”. (Waquant, 2000, p. 22)

Segundo  o  francês,  ao  pensar  nas  reorientações  contemporâneas  que 

sofre  o  Estado capitalista,  explicita-se  um substantivo  deslocamento  do  social  

para o penal. A programática neoliberal, de desregulação e extinção dos espaços 

públicos,  implica  o ascenso de um “Estado penal”,  onde a “criminalização da  

pobreza”  é  o  complemento  indispensável  da  imposição  de  um  trabalho 

(assalariado) cada vez mais precário, instável  e mal pago. Assim, num contexto 

de “crise estrutural” do capital, a recuperação das taxas de lucros não se produz 

sem um crescimento  vertiginoso  das  desigualdades  sociais  e  do  pauperismo, 

questões que alimentam o desespero, a segregação e violência social, criando o 

estado de “insegurança social” generalizada dos nossos dias. 

Entretanto,  os  “ideólogos”  neoliberais  argumentam que  o  problema não 

está no sistema.  Por exemplo, o ex-chefe da polícia de Nova Iorque, William 
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Bratton, arquiteto das receitas ultra-repressivas de “Tolerância 0”, afirma que é 

“forçado”  a  relacionar  diretamente   o  desemprego  estrutural  atual  com  o 

vertiginoso aumento dos crimes e o grau de violência com que são cometidos os 

mesmos. Para o ex-delegado, hoje diretor da empresa de segurança privada First 

Seguriti,  “a causa do delito é o mau comportamento dos indivíduos, e não as  

condições sociais”140.

Na verdade, Bratton não faz mais que se inspirar na “nova lógica penal” 

implantada por muitos governos neoliberais no mundo, a que parte de uma fratura 

radical e definitiva entre as “circunstâncias sociais” e o “ato criminoso”.  “Temos 

que corrigir essa tendência insidiosa que consiste em atribuir o delito à sociedade 

mais do que ao indivíduo. Os criminosos são os responsáveis pelo delito, não a 

sociedade” (Bratton,  apud Waquant,  2000).  Aqui  os princípios baseados numa 

visão  ultra-individualizante  e  liberal  da  justiça  social  e  penal  são  os  suportes 

ideológicos das atuais políticas hiper-repressivas de “Tolerância 0”.

Este “modelo de disciplinamento social”, apresentado como paradigmático 

pelo neoliberalismo, foi implementado em Nova Iorque muito antes dos ataques 

do 11 de setembro de 2001. Embora muitos letrados sustentem que o preço a 

pagar pela diminuição da criminalidade é bastante alto: uma elevação significativa 

dos orçamentos e do número de polícias; um aumento notável das denúncias por 

abusos e violência policial; o crescimento da quantidade de pessoas detidas; a 

desconfiança e  o  temor  crescente  à  população dos bairros  pobres;  a  notável 

deterioração das relações entre a comunidade e a polícia, entre outros. 

Os programas de Tolerância 0 são apresentados como o único “remédio”, a 

única saída, para enfrentar as atuais “patologias sociais” que inchem de violência 

até as formas mais básicas de sociabilidade. “É possível diminuir rapidamente a  

criminalidade”,  apregoa Bratton; em Nova Iorque “sabemos onde esta o inimigo:  

são esses indivíduos sem teto que acossam aos motoristas detidos nos sinais  

para  se  oferecer  a  lavar  seu  vidro  em  troca  de  uma  moeda;  os  pequenos  

revendedores  de  drogas;  as  prostitutas,  os  mendigos,  os  vagabundos  e  os  

autores  de  graffiti”  (Cf.  ibid,  p.  29).  A  estes  grupos,  constituídos  pelo  “sub-

proletariado” atual, que representam uma ameaça à “governabilidade” da ordem 

social, apontam as novas políticas penais.

As investigações de Wacquant mostram que o fato de não ter emprego, 

140 Conferir: Jornal La Nación, Argentina, 17/01/2000.
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não apenas aumenta em todas as partes a probabilidade de sofrer uma “detenção 

preventiva”,  para averiguação de antecedentes,  mas,  para um mesmo tipo de 

infração,  um  condenado  sem  emprego  é  botado  entre  grades  com  mais 

freqüência. No neoliberalismo, o isolamento e a prisão dos “desestabilizadores” e 

dos “suspeitos” adquire estatuto de política de segurança e “proteção social”.

 Segundo este autor, dos vários estudos realizados sobre a utilização das 

técnicas de Tolerância 0, todos tem revelado que, num altíssimo porcentual, tais 

operativos “preventivos” carecem de justificação clara. Assim, “embora não seja 

sua vocação, ou não tenha a competência nem os meios para isso, de agora para 

frente a polícia devera se encarregar de tarefas que o Serviço Social vai deixando 

de fazer” (ibidem).

O neoliberalismo e as ruínas das Políticas de Bem-estar Social

Tal  como foi  mencionado,  com relação à redefinição da modalidade de 

exercitar  o  controle social na contemporaneidade, cobram grande destaque as 

políticas sociais. Estas, mesmo resultantes das correlações de força política da 

sociedade capitalista, assumem outra forma histórica na presente fase sistêmica, 

o que exige, para ser compreendida efetivamente, uma análise da natureza da 

suas metamorfoses. O mesmo pode se dizer a respeito do  significado social do 

conjunto de intervenções sociais, técnicas e instrumentos criados para viabilizar 

uma  “regulação  macro-societária”  funcional  à  reprodução  ampliada  da 

contraditória ordem do capital. 

Critérios  de  seletividade para  atender  os  sintomas  mais  urgentes  do 

funcionamento sistêmico são aprimorados e concomitantes com a instalação da 

tendência a transferir para a esfera privada a “responsabilidade” pelas condições 

de  vida  da  enorme  maioria  da  população,  (neo)responsabilizando  o  indivíduo 

isolado pelo nível de satisfação das suas necessidades e, muitas vezes, a das 

necessidades da sua família. Assim, uma parcela significativa da prestação de 

serviços sociais é transferida do Estado à abstrata “sociedade civil”, apresentada 

como “reino da liberdade” (de mercado, claro). Isto afeta seriamente o espaço 

“sócio-ocupacional” de várias categorias profissionais, entre as que se conta o 

Serviço  Social.  Direitos  conquistados  ao  calor  de  intensas  lutas  políticas  são 

reduzidos a simples benefícios de alguns. 
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Neste sentido, o padrão neoliberal de resposta às demandas sociais – que 

contem  e supera  as  políticas  sociais  –  se  diferencia  qualitativamente  daquele 

fundado  nos  “direitos  sociais”,  próprios  dos  chamados  Estados  de  Bem-estar  

Social.  As  “universalistas”  políticas  sociais  de  outrora,  fundadas  numa 

“responsabilidade público-estatal” pela qualidade da vida social, são redefinidas a 

partir  de  critérios  de  focalização  emergencial,  por  um  lado,  e  por  outro 

descentralização (em  geral,  entendida  como  corte  de  gastos  sociais  via 

evacuação  de  competências  a  outras  instâncias  da  sociedade).  Ambas  as 

medidas apontam para uma redução das “despesas públicas” e são funcionais à 

manutenção do preço da força de trabalho abaixo do seu valor. Também, ambos 

reforçam a idéia de que as demandas sociais são de responsabilidade exclusiva 

dos seus “portadores”, recolocando os espaços da auto-ajuda e “ajuda mutua”, 

boa parte da “resolução” das mesmas (Cf. Soares, 2000). 

Nessa metamorfose da resposta sócio-estatal à chamada “questão social” 

do  capitalismo  destaca-se  nitidamente  duas  tendências  fundamentais:  por  um 

lado, várias atividades e competências antes de responsabilidade “pública”-estatal 

são  transferidas ao “terceiro setor”, essa enorme variedade de organizações da 

“sociedade  civil”  (as  ONGs.);  por  outro  lado,  a  tendência  de  a  atenção  a 

determinadas  necessidades  ser  diretamente  levada  à  mercantilização – 

especialmente aquelas com maior potencial lucrativo como a saúde, a educação, 

a  previdência.141 Estas  duas  dimensões  implicam,  com  particularidades,  uma 

privatização das respostas às manifestações atuais da “questão social” capitalista. 

A  privatização  das  políticas  sociais,  no  sentido  de  progressiva 

mercantilização da atenção das necessidades sociais potencialmente lucrativas, 

funciona como áreas de oxigenação do capital transnacional sobre acumulado; 

como interessantes espaços de investimentos  capitalistas.  Os serviços  sociais 

são mercantilizados e subsumidos à lógica da valorização do capital. Deixam de 

se referir a “direitos conquistados” e são jogados à voracidade do mercado, para 

alimentar  o  circuito  da  compra-venda  de  produtos  e  serviços  sociais.  A 

mercantilização  destas  atividades  faz  com  que  direitos  sociais  mudem  para 

“direitos do consumidor”,  e  o dinheiro passe a intermediar  a  prestação destes 

serviços.
141  O que implica que o trabalho profissional – por mais que permaneça inalterada sua forma útil – 
enquanto trabalho concreto seja reformulado em seu significado social. O resultado sócio-histórico 
dessa atividade profissional muda, segundo se inscreva sob a lógica do interesse privado ou do 
público.   
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Nessa direção, há uma evacuação de boa parte dos “programas sociais” e 

seus serviços, antes sob responsabilidade estatal,  para a nebulosa “sociedade 

civil” (esse artifício chamado de “terceiro setor”), o que reforça assim o princípio 

da  individualização  –  a  privatização  –  da  resposta  à  “questão  social”.  Neste 

sentido, paulatinamente a modalidade de enfrentar suas refrações deixa de se 

basear no reconhecimento dos “direitos” e, cada vez mais se torna uma atividade 

filantrópica ou voluntária  que depende da moral  de cada um.  Tais tendências 

societárias afetam o significado social do Serviço Social, embora não lhe altere 

essencialmente.

Assim,  o  que  aparece  como  pano  de  fundo  desta  metamorfose  na 

modalidade de resposta sócio-estatal à “questão social” contemporânea é a busca 

desesperada  do  capital  por  se  exonerar  das  pesadas  “cargas  sociais”  que 

esgotavam suas energias propulsoras da fase anterior, e que lhe afundariam cada 

vez mais profundamente na sua última grande crise de valorização no início dos 

anos 1970. 

De modo que, retiradas do âmbito do Estado e transferidas ao mercado ou 

ao  “terceiro  setor”  (“publicização”),  as  políticas  sociais  são  privatizadas.  A 

descentralização administrativa (uma transferência muitas vezes irresponsável ao 

espaço  “local”),  eixo  importante  da  (contra)reforma  do  Estado,  fecha  o  cerco 

neoliberal  sobre  as  políticas  sociais  públicas,  baseadas  em  princípios  de 

universalização.  A  nova  funcionalidade  atribuída  às  ditas  políticas  pelo 

neoliberalismo  caracteriza-se  pela  predominância  de  programas  assistenciais 

emergenciais, focalizados sobre os mais pobres, e que hoje abrangem em torno 

de 30% da população. 

Nesse sentido,  a  nova modalidade de enfrentamento  às  refrações mais 

desestabilizadoras da ordem (esse novo  trato  à “questão social”)  se estrutura 

como  uma  dupla  tendência  que,  por  um  lado,  oferece  serviços  sociais  de 

qualidade  para  quem  pode  comprá-los  no  mercado  –  contribuindo  com  o 

dinamismo econômico do capitalismo – e, por outro, desde um Estado “mínimo 

para ”o social”, ou de uma densa malha de entidades filantrópicas reunidas no 

“terceiro setor”, se fornecerão precários serviços, circunstanciais e imediatos, para 

as populações “carentes”. Assim, o neoliberalismo comporta uma modalidade de 

intervenção na “questão social” que combina a minimização da ação do Estado, o 

reforço da filantropia e da mercantilização da satisfação das necessidades. 
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Por sua vez, ao respeito do chamado “terceiro setor”, Montano (2006) dirá 

que  é  um fenômeno  que  resulta  da  reestruturação  do  capital,  pautada  pelos 

princípios  neoliberais  que  buscam  individualizar  e  moralizar  os  problemas.  A 

emergência e a forte expansão do mesmo expressa a necessidade do capitalismo 

na  sua  fase  contemporânea  de  deresponsabilizar  o  Estado  de  respostas  à 

“questão social”,  exonerando por  essa via  o  capital  dos “encargos sociais”  e, 

indiretamente, barateando a força de trabalho com a “flexibilização” do “mercado 

de trabalho” (Cf. MONTANO, p. 257). Com o neoliberalismo, e como resultado 

das correlações de forças políticas entre capital e trabalho, da luta de classes, os 

direitos sociais se “ajoelham” em face do interesse privado.

 Ficam  expostos  aqui os feições  fundamentais  para  compreender  as 

metamorfoses  neoliberais  das  políticas  sociais.  Por  um  lado,  um  profundo 

processo de privatização a que são submetidas com a aplicação das receitas do 

“Consenso  de  Washington”,  seja  a  traves  da  mercantilização  acentuada  dos 

serviços  sociais,  seja  pela  transferência de  responsabilidades  ao  nebuloso 

“terceiro setor”; por outro, a crescente  assistencialização que estão sofrendo as 

mesmas.

Em tanto a primeira questão nos leva à pergunta pela viabilidade histórica 

de fazer regredir ao capital nesse tabuleiro, ou seja, de lograr conquistas sociais 

substantivas e universais (direitos) sob os atuais parâmetros sócio-reprodutivos 

do  sistema,  já  a  segunda  coloca  o  desafio  de  enfrentar  a  fragmentação,  a 

focalização e o clientelismo político que sua implementação implica,  e  mostra 

nitidamente  o  sentido  das  “(contra)reformas”  operadas  na  base  histórica  de 

sustentação  das  mesmas,  isto  é,  os  sistemas  e  padrões  de  Proteção  Social 

articulados  ao  mercado  de  trabalho  da  era  fordista-keynesiana,  hoje 

mundialmente em crise. A transferência de responsabilidades públicas ao âmbito 

privado, ao “terceiro setor”, complementada pela mercantilização até dos serviços 

mais básicos (a exemplo da agua), consolida ideologicamente essas regressivas 

transformações societárias do neoliberalismo.

2.2.2. O Serviço Social e a administração da barbárie neoliberal

Começando  por  entender  a  “práctica  profesional  como  producto  de  la 

historia  y  de  los  agentes  que  a  ésta  se  dedican,  los  que  disponen  de  una 
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autonomía relativa en la construcción de respuestas repetitivas o innovadoras a 

las  demandas  que  le  son  históricamente  presentadas”;  por  tanto,  o 

“reconocimiento de la historicidad de la  profesión implica considerar  el  trabajo 

profesional como una práctica en proceso, en constante transformación - hecho 

éste que deriva fundamentalmente de las modificaciones sucedidas en las formas 

de expresión y en la profundización de las contradicciones sociales en momentos 

y contextos históricos determinados (IAMAMOTO, 1997, p. XXIX).

Na nossa perspectiva, com a entrada do capitalismo na sua fase de crise 

estrutural, se estrutura uma nova modalidade de realizar o processo da produção-

reprodução da vida social.  A mesma, expressa uma alteração substancial  dos 

parâmetros fundamentais da ordem social, o que implica a emergência de novos 

fenômenos  sociais  assim  como  a  renovação  de  outros,  que,  por  sua  vez, 

demandarão o desenho de novas respostas, mais adequadas aos tempos atuais. 

O fordismo e o keynesianismo, como paradigmas estruturantes do “mais 

humano” mundo capitalista do pós-gerra, tem desmoronado pelo próprio peso; 

aquele “modelo” sócio-reprodutivo que proclamava uma regulação e o controle 

das contradições inerentes a dinâmica da acumulação ampliada do capital, e que 

se  revelara  muito  eficaz  para  conter  (pelo  menos  por  algumas  décadas)  os 

conflitos  mais  desestabilizadores  da  ordem  do  capital,  torna-se,  no  início  da 

década  de  1970,  um peso  morto  que  acentua  a  “queda  da  taxa  dos  lucros” 

capitalistas.  O  “capitalismo  maduro”,  fortemente  transnacionalizado,  sempre 

sedento  de expansão,  forçará  uma reformulação integral  das suas estratégias 

reprodutivas  para  evitar  afundar  com  a  desaceleração  progressiva  dos  seus 

lucros.

A  nova  crise  sistêmica  demandou  uma  reestruturação  profunda  no 

funcionamento  sistêmico,  no  qual  se  destaca  o  conjunto  de  “reajustes”  nas 

relações  fundantes  da  sociedade  contemporânea:  entre  capital  e  trabalho.  A 

chamada “reestruturação produtiva” do capital é a expressão particular da reação 

do  capital  para  oxigenar  sua  nova  crise  –  o  que  implicara  mudanças 

palpavelmente regressivas para o conjunto das classes subalternas. Também, a 

dita resposta do capital para enfrentar sua crise de valorização comportou uma 

redefinição profunda da atuação do seu instrumento de intervenção social  por 

excelência:  o Estado. Com isso, a afirmação do neoliberalismo como resposta 

resultante  dos acirrados  confrontos  sócio-políticos  mundiais  de  1960,  implicou 
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num conjunto  de  transformações  societárias  que  alteraram  profundamente  as 

relações sociais e as formas de sociabilidade. 

Embora não tenha conseguido remontar a taxa dos lucros capitalistas aos 

níveis “gloriosos” das três décadas “douradas” do pós II Guerra, o neoliberalismo 

representa um movimento que efetivamente produz um processo significativo de 

concentração e centralização do capital em escala mundial; como alternativa às 

lúgubres  políticas  anti-cíclicas  do  keynesianismo,  o  neoliberalismo  implica  um 

conjunto de metamorfoses no chamado “mundo do trabalho”, as que se colocam 

como determinações fundamentais  da renovação das expressões da “questão 

social” na contemporaneidade.

Para  viabilizar  sua  aplicação  foi  preciso  redesenhar  um  conjunto  de 

dispositivos e instrumentos tendentes em função de “flexibilizar” os processos de 

produção  e  acumulação  do  capital,  os  que,  por  sua  vez,  precisam  ser 

complementados por determinados valores e representações ideais. A remoção 

das regulamentações e controles que pesavam sobre a utilização (exploração) da 

força de trabalho – próprias do “capitalismo humanizado” da fase anterior – torna-

se  um  imperativo  central  do  capital.  Desde  meados  da  década  de  1970,  o 

complexo de instrumentos que intervinham na regulação dos conflitos de classe 

visando  à  negociação  política  de  interesse  antagônicos,  foi  profundamente 

alterado. Tanto os espaços, quanto as formas e conteúdos da “política” foram 

reformulados.

No interior destas metamorfoses societárias do capitalismo, no que tange 

os seus instrumentos fundamentais, certamente a reconversão do Estado cobrara 

um destaque impar. Para a implantação das políticas neoliberais, em função de 

garantir as novas exigências da acumulação, um novo tipo de intervenção estatal 

é  criado,  tendo  como  objetivo  prioritário  materializar  a  estratégia  de 

“recomposição capitalista” e recuperação das suas taxas de lucro adotadas pelos 

segmentos  dominantes  da  burguesia.  Esta  nova  modalidade  de  intervenção 

estatal  na vida social  se diferencia substancialmente daquela da fase anterior, 

uma  vez  que  esta  é  movimentada  por  uma  finalidade  restrita  a  conter  e 

“administrar” a crescente polarização social decorrente do “ajuste de contas” entre 

as classes sociais. Antes de respostas progressivas às contradições sistêmicas 

temos o reforço do “controle social” para garantir, a qualquer custo, a manutenção 

do status quo. 
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Com  o  neoliberalismo,  a  idéia  de  crise  tende  a  instalar-se  como 

permanente  na  sociabilidade,  naturalizando  o  acirramento  das  desigualdades 

sociais.  A  chamada “exclusão”  social  (na  verdade,  a  inclusão  mais  perversa) 

expressa  é  o  resultado  mais  visivelmente  trágico  deixado  pela  retomada  dos 

lucros capitalistas.  O processo no seu conjunto implicará níveis  crescentes de 

“destruição da força humana de trabalho”, sendo apenas a manifestação mais 

crítica do que denominamos de “processo de barbarização da vida social”. Esta 

barbárie,  sendo  resultado  do  próprio  progresso  da  legalidade  que  funda  ao 

“capitalismo real”, se afirmará ao ritmo da sorte do projeto societário neoliberal.

A  partir  dos  rebatimentos  da  “reestruturação  capitalista”,  novas 

determinações estarão presentes na produção da “questão social”, alterando seus 

traços característicos e renovando suas formas de expressão. Tal “renovação”, 

mais que negar essencialmente as determinações “clássicas” da “questão social” 

(correspondentes  a  um  capitalismo  que  conseguia  se  reproduzir  mais 

harmonicamente, capaz de tolerar certas “conquistas” das classes subalternas), 

as  repõe  sobre  novas  bases.  A  maneira  como  os  conflitos  sociais  hoje  se 

apresentam  tem  mudado  substancialmente;  da  mesma  forma  o  tem  feito  os 

espaços para tratar de “resolvê-los”. O processo no seu conjunto evidencia um 

acirramento intenso e violento das refrações da “questão social”.

Assim, é a substância da resposta imposta pela classe dominante para 

enfrentar sua crise estrutural a que coloca em crise o “mundo do trabalho”. Este, 

enquanto  âmbito  e  modalidade  “oficialmente”  sancionada  para  efetivar  a 

reprodução dos indivíduos sociais, se torna hoje um “bem escasso”, um privilégio 

de  alguns,  que  empurra  para  comportamentos  extremamente  egoístas  e 

individualistas. A recomposição dos lucros do capital se baseou na produção de 

uma  “superpopulação”  (ou  população  excedente  para  as  necessidades  do 

capital),  ou seja,  que sobra. A profundidade atual do fenômeno da “exclusão”, 

instalado  já  na  vida  social,  mostra  que  não  estamos  frente  a  um  problema 

temporário ou conjuntural, mais permanente e crônico, que expressa uma crise 

estrutural  da  ordem  capitalista.  Ela  é  responsável  pela  atual  “morbidez” 

tristemente presente na produção da sociabilidade contemporânea, a qual resulta 

do pleno “progresso” e desenvolvimento da sociedade burguesa. 

Essa  “massa  de  párias”,  que  cresce  à  beira  do  “progresso”  capitalista 

contemporâneo,  não  deixa  de  ser  funcional  à  reprodução  sistêmica.  Esta 
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“população excedente”, hoje em aumento, disseminada globalmente e não restrita 

às  periferias,  torna-se  o  principal  desafio  das  estratégias  de  “integração 

sistêmica”,  uma vez  que  é  muito  complicado  obter  legitimidade  das  mesmas, 

posto que em geral são vítimas da repressão mais bárbara e sofisticada sempre 

necessária  para  manter  a  ordem  de  classes  da  sociedade  capitalista  na 

contemporaneidade.  Assim,  traduzido  em  um  número  crescente  de 

individualidades  sociais  “fraturadas”,  frustradas  e  mutiladas,  as  tendências 

destrutivas do progresso capitalista produzem barbárie e renovem as expressões 

da “questão social” do capitalismo. 

Nesse sentido, importantes redefinições profissionais operam-se entre os 

assistentes sociais, pressionando para uma metamorfose nas diretrizes gerais do 

seu perfil. Por um lado, está a alteração da sua “demanda sócio-histórica”, a partir  

da  mudança  na  lógica  da  “reprodução  social”  e  o  reforço  de  certos  traços 

repressivos  no  exercício  do  “controle  social”.  Esta,  majoritariamente,  emprega 

assistentes sociais para trabalhar na execução terminal de políticas e programas 

de “assistencialização da miséria”, destinados a conter a explosividade decorrente 

das atuais  formas mutiladas de sociabilidade.  Por  outra parte,  particularmente 

impulsionada pela “reestruturação produtiva”, se opera uma restrição importante 

da relativa “autonomia” profissional para organizar e realizar sua atividade. 

No mercado de trabalho profissional, pode se observar claramente como se 

afirma  cada  vez  mais  a  tendência  a  demandar  requisições  burocrático-

administrativas, orientadas à administração da dinâmica societária atual. Todavia, 

isto não implica que hoje, de maneira determinista e mecânica, o Serviço Social 

esteja condenado fatalmente a “administrar a barbárie”; cabendo apenas sinalizar 

que  essa  é  uma  tendência  forte  no  âmbito  profissional,  que  está  em  pleno 

desdobramento  e  que  redefine  o  significado  sócio-histórico  desta  atividade 

assalariada. Se a tendência se confirma; se a demanda sócio-histórica para o 

Serviço Social se torna a de “gerir e administrar” a crise “eterna” do capitalismo, o 

significado  social  “clássico”  (para  chamá-lo  de  alguma  maneira)  terá  se 

metamorfoseado e tornado o principal dilema a superar pelos segmentos críticos 

da categoria que resistem. 

Não é por outra coisa que o desafio principal que se apresenta na cena 

social contemporânea para os segmentos críticos da categoria profissional tem a 

ver  com  a  formulação  de  diretrizes  estratégicas  para  manter  e  consolidar  o 
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“projeto profissional crítico” nesses tempos de barbárie.

A alteração da “demanda sócio-histórica” da profissão? 

Como sabemos, desde o início, o chamado significado social do Serviço 

Social esteve pautado pelas necessidades de implementação de uma “regulação 

adequada” – desde o ponto de vista capitalista – dos conflitos sociais emergentes 

com  a  consolidação  das  relações  de  produção  propriamente  capitalistas  em 

vastas regiões do mundo. Ora, em que medida essa atividade profissional hoje é 

cada  vez  mais  demandada  para  tarefas  de  administração  e  contensão  do 

processo de desmoronamento civilizatório em curso, que não encontra resolução 

sob os parâmetros atualmente toleráveis pela acumulação ampliada do capital? 

Em que medida os assistentes sociais assumem tarefas de “administração da 

barbárie”?  Em  que  medida  a  mesma  tem  conseguido  incidir  na 

“instrumentalidade”  profissional  contemporânea  re-significando  os  seus 

sentidos?142

Na nossa perspectiva, a tendência que se afirma na contemporaneidade, e 

que  tem  expressivos  rebatimentos  no  significado  social  deste  profissional  na 

sociedade  capitalista  contemporânea,  tende  a  reatualizar  a  intervenção  do 

Serviço Social nas exigências da reprodução ampliada do capital, para responder 

ao  acirramento  das  contradições  do  sistema  na  presente  fase  do  seu 

desenvolvimento. O processo se traduz numa re-funcionalização das atribuições 

profissionais e ajustamento das suas atribuições e competências, que sofrem uma 

sensível restrição das suas margens de manobra. Assim, a partir da alteração do 

significado social da profissão, certos princípios e valores, social e historicamente 

constituídos, são substituídos por outros acordes com estes tempos (de barbárie).  

Por isto, pode se dizer que, nas últimas décadas, respondendo às necessidades 

impostas pela “crise estrutural” do capitalismo, as condições em que se realiza o 

trabalho profissional são qualitativamente outras. Mais do que uma ruptura total 

com o passado, o que se registra é uma “metamorfose” do Serviço Social,  no 

142 As  análises críticas elaboradas pelos segmentos do Serviço Social latino-americano sobre o 
“significado social” (Iamamoto e Carvalho, 1982) da profissão, sobre sua “funcionalidade histórico-
social” (Netto, 1992), sobre as possibilidades e limites da sua “ instrumentalidade” (Guerra, 1997), 
são diretrizes incontornáveis e norteiam a nossa  reflexão. O nosso intento aqui  é  perguntarmos 
sobre sua recontextualização histórica, posto que partimos da premissa que estamos vivendo uma 
fase qualitativamente diferente do sócio-metabolismo do capital. 
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sentido de uma integração muito mais orgânica ao “único” horizonte societário 

possível: o capitalismo. 

Assim, com a crise estrutural  do capitalismo, a tendência que se afirma 

como predominante na “demanda profissional” é a de requerer uma intervenção 

cada vez mais ancorada em tarefas e lógicas de administração e gestão da crise, 

mais no intuito de efetivar a reprodução da “questão social” dentro de margens 

sistêmicos toleráveis, do que na formulação de respostas orientadas à superação 

da  mesma.  Neste  sentido,  percebe-se,  nas  últimas  décadas,  uma  verdadeira 

metamorfose  na  demanda  sócio-histórica  da  profissão,  que  responde  às 

necessidades  de  reforço  e  ajuste  do  conjunto  de  dispositivos  e  instrumentos 

destinados à efetivação do “controle social”, particularmente da força de trabalho 

e sua “contensão ideo-política”. 

Na medida em que a crise sistêmica não passa e se arrasta, os traços da 

reprodução social assumem formas cada vez mais repressivas, mais precárias, 

imediatistas e mistificadoras. Isto tem conseqüências nas formas de realizar o 

“controle social” numa sociedade antagonista e de classes como o capitalismo, 

questão  esta  que,  por  sua  vez,  rebate  no  fazer  profissional  dos  assistentes 

sociais,  os  que  são  chamados  para  atividades  imediatistas  e  “controladoras” 

(fiscalizador  da  pobreza  para  acesso  a  programas).  Lhe  é  demandada, 

principalmente, qualificação técnica para atuar no processo de administração de 

uma crise social “eterna” e cada vez mais violenta, trabalhando na regulação dos 

conflitos  e  tensões  sociais.  Tal  processo  atinge  ao  conjunto  da  categoria 

profissional,  desde  o  âmbito  público  até  as  empresas,  passando  pelas 

organizações da “sociedade civil” e atravessando as múltiplas dimensões da sua 

intervenção.  Assim,  a  atual  demanda  sócio-histórica,  uma  determinação 

fundamental do significado sócio-político do Serviço Social, também, pressiona à 

profissão  a  reduzir  a  funcionalidade  da  sua  atividade  (Cf.  NETTO,  1992)  no 

sentido de uma mera “administração” – adequada, isso sim – de uma sociedade 

que se aproxima cada vez mais ao abismo.

De  outro  lado,  a  mudança  na  demanda  profissional  expressa  à 

impossibilidade  sistêmica  de  criar  respostas  socialmente  progressistas  às 

contradições do capitalismo. Não obstante, por mais unilateral que possa parecer, 

este  processo  não  acontece  linearmente,  sem  conflitos  e  resistências.  Pelo 

contrário,  mesmo  recebendo  os  embates  que  procuram  restringir  até  a 
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insignificância  seu  significado  social,  registram-se  na  atualidade  variadas 

experiências profissionais empenhadas no enfrentamento (com mais ou menos 

radicalidade  e  êxito)  do  atual  rumo  histórico.  Todavia,  o  resultado  histórico 

concreto, tristemente palpável hoje, revela um avanço importante das tendências 

ao  “enquadramento”  profissional,  a  partir  do  equacionamento  das  suas 

requisições pelo sistema.

Desta forma, com o esgotamento das energias civilizatórias do capitalismo 

- uma vez que seu funcionamento contraditório atingiu um conjunto de “limites 

absolutos”, insuperáveis sob seus parâmetros –, a natureza da sua reprodução 

(sempre ampliada) torna-se crescentemente “destrutiva” e barbarizante, desde o 

ponto de vista de uma sociabilidade plena e emancipada. Tal alteração qualitativa 

do  funcionamento  sócio-reprodutivo  da  ordem burguesa  tardia  terá  profundas 

repercussões  sobre  o  conjunto  das  formas,  dispositivos  e  instrumentos  do 

“controle social”. Afirma-se, então, uma nova demanda sistêmica para o Serviço 

Social, que pressionará para “ajustar” sua intervenção há uma gestão adequada 

(“tecnicamente  qualificada”)  da  dinâmica  social  conflitante  da  atual  fase  do 

sistema, assim como há uma “administração” eficiente das manifestações mais 

explosivas da “questão social”.

Todavia,  a  relação  existente  entre  essa  tendência  macro-societária  e  o 

acirramento dos traços repressivos,  a afirmação dos instrumentos de “controle 

social” da reprodução sócio-metabólica, e o significado social do Serviço Social 

não é direta, bem como não é mecânica. Diversas mediações operam ali e, em 

conjunto,  formam  o  leque  de  determinações  formuladas  pelo  capital  para 

responder às suas última e mais complexa crise orgânica, na década de 1970 – 

que  abre  a  fase  presente  que  Amin  tem  denominado  de  “capitalismo  senil”, 

conhecida por nós sob o rótulo de “programática neoliberal”. A partir de então, 

uma  nova  arquitetura  institucional  será  desenhada  no  qual  caberá 

(contra)reformar o Estado, re-delimitando sua intervenção na chamada “questão 

social”  do  capitalismo.  A  nova  modalidade  de  intervenção  sobre  os  conflitos 

sociais,  requisita  um  mínimo  de  “regulação”  da  força  de  trabalho,  e  menor 

interferência possível nos mercados.

Assim,  a  metamorfose  do  significado  social  da  profissão  para  além de 

responder  pelo  movimento  experimentado  na  sua  “demanda  social”,  parece 

descrever  uma  trajetória  que  vai  da  “reprodução  da  força  de  trabalho”  – 
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particularmente na sua gênese, nos marcos do que Harvey tem chamado “fase 

ascendente” do capitalismo – à “administração a barbárie”, um trabalho para o 

“controle  social”  dos  segmentos  “incluídos  como  excluídos”  no  processo  de 

acumulação  capitalista  contemporâneo.  A  mesma,  não  é  responsabilidade 

exclusiva da categoria profissional, mas resultado do próprio avanço das “forças 

produtivas” criadas pela humanidade. Ou seja, na medida em que o capitalismo 

produz uma “população (estruturalmente) excedente”, de “excluídos”, a demanda 

por assistentes sociais para enfrentá-lo e contê-lo dentro de limites digeríveis se 

afirma como uma tendência histórica da contemporaneidade.

Cabe  observar  que  não  estamos  sugerindo  que  os  assistentes  sociais 

abandonem  sua  clássica  atuação  no  processo  de  “reprodução  da  força  de 

trabalho” – daquele segmento da classe trabalhadora ainda necessária para a 

produção de mercadorias – mas mostrar o peso e as dimensões que ganha a 

demanda de intervir  sobre a “população excedente”.  A mesma, ao versar sem 

possibilidade  de  uma  “integração  efetiva”  no  sistema,  comporta  um  potencial 

desestabilizador  (muitas  vezes  explosivo)  que  precisa  ser  devidamente 

desmontado, politicamente neutralizado.

Por  isto,  cabe  falar  de  uma  mudança  qualitativa  na  modalidade  de 

intervenção sócio-estatal em face da “questão social”, que afeta significativamente 

a fisionomia profissional e se desdobra em dois movimentos fundamentais: por 

um  lado,  a  tendência  à  privatização  das  políticas  sociais  que  advém  com  o 

contexto  neoliberal,  seja  pela  via  da  “mercantilização”  de  serviços  sociais 

rentáveis,  seja  por  meio  da  sua  “transferência”  às  instituições  da  chamada 

“sociedade  civil”  ou  do  “terceiro  setor”.  De  outro  lado,  está  o  processo  de 

“assistencialização” crescente das políticas sociais como mecanismo de “contra-

insurgência”  para  conter  os  “focos”  mais  desestabilizadores  da  “população 

excedente”.

Considerando  que  toda  ordem  social  precisa  de  um  mínimo  de 

“legitimação” para se reproduzir adequadamente; que nenhum regime societário 

pode se sustentar  na mera repressão, o capitalismo contemporâneo de forma 

alguma pode abandonar as tarefas pertinentes a criar os grãos de “confiança” e 

as  “convicções”  necessárias  para  impor  as  “relações contratuais”,  fundamento 

principal desde onde se edifica a racionalidade do “relato hegemônico” até hoje. A 

própria  modernidade  em  que  se  monta  lhe  impossibilita  de  funcionar 
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adequadamente sob formas “anacrônicas”, correspondentes a formações sócio-

históricas já superadas como as “tiranias”, por exemplo. A ordem burguesa não 

conseguiria se reproduzir sem criar formas políticas funcionais a cada momento 

histórico.

O desenho das estratégias de enfrentamento das expressões mais críticas 

da “questão social”  está permanentemente tensionado pelas disputas entre os 

diferentes  projetos  societários  presentes,  sendo  um  resultado  histórico  dos 

mencionados embates. Hoje, em face do atual quadro societário, uma contradição 

começa a se tornar recorrente no âmbito do Serviço Social; a mesma tem a ver 

com a definição das finalidades profissionais nos tempos atuais. Na medida em 

que  as  possibilidades  de  trabalhar  em função  da  “viabilização  de  direitos  de 

cidadania”, de cuidar da sua efetivação “universal”, encontram-se cada vez mais 

restritas  e  dificultosas,  os  princípios  reformistas  que  fundamentaram o  projeto 

social-democrata no século XX, se tornam críticos à reprodução sistêmica, e são 

subordinados,  mutilados,  aos imperativos  da privatização e  re-mercantilização, 

num autêntico processo de “regressão social” que se acirra com a transferência 

de responsabilidades públicas para o espaço privado.

Assim, havendo a compreensão de que as condições em que se inscreve o 

trabalho profissional são inseparáveis das formações peculiares assumidas pelo 

Estado  capitalista,  particularmente  pelo  padrão  de  intervenção  sobre  as 

expressões  da  “questão  social”,  podemos  entender  as  redefinições  e  a  re-

funcionalização  do  Serviço  Social  inseridas  na  teia  de  ajustamentos  e  no 

redesenho de estratégias  de hegemonia,  sendo suas ações tensionadas para 

responder às demandas para conter as expressões potencialmente explosivas da 

sociedade,  pela  mediação  das  políticas  sociais.  A  atual  tendência  à 

individualização  da  satisfação  das  necessidades  sociais,  expressa  a  variação 

qualitativa da atual fase do capitalismo e exacerba sua destrutividade.

Dessa maneira,  pela metamorfose da sua “demanda sócio-histórica”,  na 

contemporaneidade  o  Serviço  Social  se  vê  tensionado  em  dois  sentidos 

fundamentais:  de  um  lado,  à  administração  da  crise  contemporânea;  aqui, 

especialmente desde o espaço público estatal,  o assistente social  é cada vez 

mais  demandado  para  intervir  na  “regulação”  da  reprodução  do  capitalismo, 

tratando as expressões mais barbarizantes. De outro, a atividade profissional que 

trabalha no “âmbito  privado”,  em distintas  instâncias  de gestão das empresas 
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capitalistas,  ou  nos  serviços  sociais  re-mercantilizados,  em  função  de  criar 

condições adequadas para a produção e valorização do capital.

Se  esta  hipótese  de  trabalho  é  pertinente,  cabe  a  pergunta:  de  que 

maneiras  esta  alteração  da  demanda  sócio-histórica  do  Serviço  Social  é 

identificada,  aceita  ou  resistida  pelos  diferentes  segmentos  que  compõem  a 

categoria profissional? Uma questão é trabalhar para administrar o crescimento 

de uma ordem social  “historicamente  ascendente”,  e  outra,  muito  diferente,  é 

administrar a barbárie produzida por um ordenamento societário esgotado e em 

decadência civilizatória, que se desenvolveu e amadureceu tanto que apodreceu. 

A barbárie contemporânea, ao resultar da plena realização do projeto burguês, 

impõe e reatualiza a pergunta pelo significado social da profissão.

Não há dúvidas de que combinar crescimento econômico com bem-estar 

social é o principal dilema dos humanizadores do capitalismo, mas parece não 

existir  poder  suficiente  no sistema para  conseguir  impor  algumas restrições à 

acumulação  do  capital,  como  forma  de  amortecer  suas  tendências  mais 

barbarizantes.  Nesse  sentido,  os  desenvolvimentistas  se  dedicam  a  como 

conseguir uma reprodução capitalista mais harmônica e estável.  É sabido que o 

capital, em si mesmo, não reconhece limites para sua sede de monopolização; 

que é preciso uma força contestadora com capacidade suficiente que coloque um 

freio a sua marcha triunfal. Ora, onde é possível dividir hoje essas forças, e de 

quais interstícios podem se formular respostas alternativas a este capitalismo em 

decomposição?

4.2.3.  Serviço  Social  na  “gestão”  da  barbárie  capitalista:  implicações  da 

reestruturação produtiva do capitalismo para a profissão de Serviço Social.

Segundo Mota & Amaral (2006), as novas modalidades de subordinação do 

trabalho ao capital, trazem importantes rebatimentos para o exercício profissional. 

O  atual  contexto  de  crise  e  suas  violentas  manifestações  –  as  refrações  da 

“questão  social”  –  deve-se  entender  como  produto  do  processo  de 

“recomposição”, de “restauração” econômica do capital, em curso desde metade 

da década de 1970. Assim como vimos, o conjunto de transformações societárias 

operadas  por  esta  “resposta  do  capital  à  sua  crise”  comporta  ondas  de 

redefinições  nas  formas  de  intervenção  sócio-políticas  que  expressam  uma 
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alteração  qualitativa  da  “natureza”  do  processo  de  reprodução  das  relações 

sociais  sob  o  capitalismo.  Para  as  referidas  autoras,  o  desafio  está  em 

compreender a profundidade e o caráter integral da crise sistêmica atual, como 

condição para identificar as mediações que a conectam com o Serviço Social y 

sua intervenção profissional.

Assim, a premissa é que a dita recomposição capitalista, ao determinar um 

conjunto  de  mudanças  na  organização  da  produção  –  especialmente  nas 

modalidades de “gestão e consumo” da força de trabalho –, produz importantes 

impactos nas diversas práticas sociais que participam do processo de reprodução 

(tanto  material,  quanto  espiritual)  dos  trabalhadores  –  âmbito  privilegiado  de 

atuação  do  Serviço  Social,  espaço  sócio-ocupacional  por  excelência  deste 

profissional. Desse modo, as novas modalidades de produção e reprodução da 

força de trabalho tornam-se objetos indispensáveis de investigação neste âmbito 

profissional.

Nessa  perspectiva,  pela  mediação  do  “mercado  de  trabalho”,  a  re-

estruturação capitalista em curso impõe um conjunto de alterações nos “perfis 

profissionais”,  uma vez que exigem uma re-funcionalização dos procedimentos 

operacionais  que  provoca  alterações  nas  “competências  técnicas”.  Em outras 

palavras, com a crise estrutural do capital e sua resposta, opera-se uma variação 

da “demanda sócio-histórica desse profissional”143.

Considerando que as  profissões são historicamente  determinadas pelas 

necessidades sociais de cada época, para obter “legitimidade”, as mesmas têm 

que se mostrar úteis para a sociedade, ou seja, devem revelar-se capazes de 

responder  adequadamente  a  determinadas necessidades sociais  presentes  na 

cena societária; pois isto se constituirá na fonte da sua demanda. Desse modo, 

como um indicador entre outros, apontamos que a análise da configuração do 

mercado de trabalho profissional pode permitir a identificação das necessidades 

das classes que sobejassem às atuais demandas para o Serviço Social. Segundo 
143 Este  processo,  muitas vezes  traduzido como  aggiornamento  do Serviço  Social  aos “novos 
tempos”, se efetua tanto através de alterações nas condições do trabalho profissional – as que 
delimitam  o  campo  de  possibilidades  na  intervenção  –,  como  pela  emergência  de  “novos 
problemas  sociais”  que  demandam  indagação  e  formulação  de  “respostas  profissionais” 
inovadoras, processo que, de fato, tende a ampliar suas “competências” sócio-profissionais. No 
entanto,  a  dita  processualidade  não  se  realiza  como  mero  “ajuste”  mecânico  ou  pura “re-
funcionalização”;  pois  também  sempre  contém  o  espaço  para  a  formulação  de  respostas 
profissionais desde perspectivas teóricas, políticas, éticas e técnicas, qualificadas para enfrentar 
num outro horizonte societário os atuais desafios (Cf. Ibidem p. 25). Entretanto, para isto é preciso 
desenvolver  a  pesquisa  da  realidade  contemporânea,  para  compreender  o  seu  significado 
histórico, superando o derrotismo e o voluntarismo que são “a-históricos”.
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as  mencionadas  autoras,  este  percurso  é  fundamental,  posto  que  tributa  na 

compreensão  das  “reais  necessidades”  existentes  entre  o  processo  de 

reestruturação produtiva  e as “novas”  requisições emergentes para o trabalho 

profissional (Cf. ibidem, p. 26).

As atuais condições de reprodução do capital, com eixo na reestruturação 

produtiva144, impõe uma modificação das formas de sociabilidade pré-existentes, 

próprias do “ascenso histórico” do capitalismo. A crise do “padrão fordista” de 

estruturação da vida social – especialmente nos países centrais – será enfrentada 

com  princípios  de  “flexibilidade”  que,  para  se  concretizar  adequadamente, 

demandarão uma “reforma intelectual e moral”,  ou seja,  uma outra “cultura do 

trabalho”;  uma  racionalidade  ético-política  diferente,  compatível  com  a 

sociabilidade  requerida  pelo  sócio-metabolismo  do  capital  na  sua  fase 

contemporânea.  As novas práticas “flexíveis”,  a partir  da formação de “grupos 

semi-autônomos”, buscam reduzir a um mínimo a intervenção do trabalho vivo no 

processo de produção, a requerer uma nova cosmo-visão de mundo, ou seja,  

uma outra maneira “de viver, de pensar e de sentir a vida”.145

Neste quadro sócio-histórico, a classe dos trabalhadores, além de sofrer os 

impactos  do  desemprego,  da  precarização  dos  salários  e  dos  sistemas  de 

“proteção  social”,  registra  profundas  fraturas  nas  suas  formas  históricas  de 

organização, muito especialmente a partir da proliferação de iniciativas cada vez 

mais pragmáticas e individualizadas de enfrentar uma crise social que tende a se 

perpetuar. O processo é possível com a neutralização e pulverização (quando não 

eliminação direta) das lutas das classes subalternas, o que prepara o terreno para 

uma “adesão passiva” à ordem instituída – muito diversa da adesão “ativa” que 
144 No contexto da crise atual, para as autoras, a reestruturação produtiva e a reorganização dos 
mercados são iniciativas que buscam o restabelecimento de um “novo equilíbrio” do conjunto das 
relações  sociais,  baseado  numa  redefinição  do  papel  das  forças  produtivas  em  função  de 
recompor  o  ciclo  da  reprodução  do  capital.  Esta  “resposta  do  capital  à  sua  “crise  estrutural” 
consiste numa reestruturação dos capitais a partir de fusões, entrelaçamento industrial-financeiro, 
formação de oligopólios, que implicam transformação dos “processos de trabalho”, reordenamento 
da produção da mais-valia, emergência de novas formas de reprodução do “trabalhador coletivo”, 
que implicam novas correlações de força no mercado mundial.
145 Afirmar que o  processo no seu conjunto expressa uma nova situação da subordinação do 
trabalho ao capital  significa  que as transformações experimentadas pelo “mundo do trabalho”, 
mais do que um resultado inevitável do desenvolvimento e do progresso técnico, responderam por 
um reordenamento  econômico,  político  e  cultural  exigido  pela  atual  fase  sócio-reprodutiva  do 
capital.  Esta  afirmação,  também,  serve  para  alertar  sobre  os  riscos  de  cair  em  qualquer 
“determinismo tecnológico” de análise das metamorfoses sociais contemporâneas. Em síntese, 
podemos dizer que no conjunto de contra-tendências desdobradas pelo capital para responder à 
sua última grande crise se inscreve, particularmente, uma brutal intensificação dos “métodos de 
trabalho”, como alavanca do desenvolvimento das “forças produtivas do capital” (Cf.  Ibidem,  p. 
31).

256



resulta  da  incorporação  da  nova  racionalidade  que  redunda  numa  efetiva 

“integração sócio-política”. Segundo as autoras, numa chave gramsciana, isto não 

é outra coisa que a “destruição ativa” de uma “personalidade histórica”, através da 

gestação de uma “nova classe trabalhadora” com uma “nova cultura” (Cf. Ibidem, 

p. 28).

Como produto das novas necessidades do processo de acumulação do 

capital,  dirão,  cresce  a  heterogeneidade  e  a  fragmentação  do  “trabalhador 

coletivo”, na qual podem se distinguir dois grandes segmentos: os trabalhadores 

que  estão  empregados  de  forma  estável  (geralmente  funcionários  do  grande 

capital)  e  os  “desestabilizados”,  os  “excluídos”  da  estabilidade,  que  não  têm 

emprego  “formal”.  Os  últimos,  sujeitos  a  um  tipo  barbarizante  de  “inclusão” 

econômica funcional à reprodução contemporânea do capital,  cada vez menos 

fazem parte da estrutura do sistema, pois vivem nas margens, submersos numa 

sociabilidade que mostra como características predominantes a “insegurança”, a 

“instabilidade” e a “desproteção”146.

Como  já  vimos,  a  radical  racionalização  do  processo  produtivo  que 

intensificou  de  forma  selvagem  a  potência  do  trabalho  vivo  representou  um 

aumento  monumental  da  massa  de  valor  e  de  “mais-valia”,  o  que  permitiu  a 

recuperação (embora parcial) da taxa de lucros do capital.147 Todavia, o processo, 

no seu conjunto, se efetivou como fragmentação e enfraquecimento dos “atores 

centrais”: os trabalhadores. Para estes, as  transformações societárias advindas 

com  a  “resposta  neoliberal”  do  capital  à  sua  “crise  estrutural”  significou  uma 

“regressão  civilizatória”  monumental  que,  por  várias  décadas,  os  obrigou  a 

retroceder a posições meramente defensivas, que hipertrofiaram as dimensões 

“econômico-corporativas” das suas reivindicações e interditaram as possibilidades 

de  sustentar  um movimento  mais  efetivamente  “autônomo” como “classe para 

sim”.148 
146 Um dos mecanismos mais utilizados para viabilizar a chamada reestruturação produtiva do 
capital,  que  se  revelará  muito  eficiente  e  provocará  ondas de  transformações no  “mundo  do 
trabalho”, tem sido a chamada “terceirização” de parcelas da produção das grandes corporações 
capitalistas às empresas de menor porte; com isto, o grande capital consegue “externar” custos de 
produção  e  riscos  em escalas  consideráveis.  Este  processo,  também,  é  responsável  por  um 
enorme estímulo ao trabalho “autônomo” e à “auto-gestão”, apresentado desde o discurso de que 
com um tipo mais “flexível”  de trabalho – onde, desde os “domicílios”,  se este se realiza sem 
nenhum  vínculo  formal,  livre  de  burocracias  e  ônus  da  “proteção  social”  –  traz  ganhos  de 
“liberdade”, ou seja, emancipa (idem, 32).
147 Um  trabalho  muito  serio  e  interessante  a  respeito  encontra-se  no  livro  do  economista 
paquistanês Anwar Shaikh: “Valor, acumulación y crisis: Ensayos de economía política”, de 2006.
148 Para Mota e Amaral,  os desdobramentos históricos desse processo, mais que conduzir  ao 
ansiado “fim do trabalho”, tem produzido uma enorme ampliação do “universo” de constituição e 
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Conforme já vimos, o conjunto de transformações societárias advindas com 

o neoliberalismo implicou um redirecionamento da intervenção social do Estado, 

que  atinge  particularmente  os  mecanismos  da  regulação  social  da  produção 

material da vida, especialmente os processos de “gestão – estatal e privada – da 

força de trabalho”. Essa redefinição está alavancada pelo conjunto de “ajustes 

estruturais”  (econômicos,  políticos e culturais)  e “contra-reformas” institucionais 

que, implicam uma “privatização” de empresas e de serviços sociais públicos, o 

desmonte  de  direitos  trabalhistas  e  a  crescente  naturalização  da  “super-

exploração” do trabalho.149

Evidentemente, tais operações, como resultados da busca do capital por 

“re-mercantilizar”  a  força  de  trabalho,  a  partir  do  desmonte  do  escudo  de 

regulamentações legais – os “direitos”  da cidadania burguesa – que pesavam 

sobre  os  contratos  de  trabalho,  trazem  sérios  rebatimentos  nas  formas  de 

sociabilidade.  A indústria de produção flexível  precisa da “desregulamentação” 

para existir;  exige a flexibilização dos controles outrora exercidos pelo Estado 

sobre as condições do uso da força de trabalho. É justamente por isso que se 

explica a supressão de vários mecanismos de proteção social outrora “admitidos” 

pelo  funcionamento  sistêmico.  A  cena  social  contemporânea  mostra  como os 

discursos da “humanização do trabalho” e do “direito ao trabalho” vêem cedendo 

terreno aos “compromissos” do trabalhador com a empresa e seus clientes, com a 

qualidade dos produtos, com a produtividade e competitividade das empresas que 

(ainda) trabalham. 

A análise das autoras aponta que a atual fase de reprodução do capital o  

impossibilita  respeitar  o  direito  a  uma  “cidadania  razoável”,  mais  ou  menos 

substantiva. A reestruturação produtiva não é apenas um novo modo de organizar 

a  produção,  mas  desborda  o  espaço  da  empresa  capitalista  para  atingir  o 

conjunto das formas de  sociabilidade, uma vez que altera certos princípios das 

relações  sociais  ao  redefinir  lógicas  e  instâncias  institucionais  que  não  estão 

diretamente vinculadas ao mundo da produção (Cf. Ibidem, p. 39).

reprodução  do  trabalho  coletivo,  especialmente  através  da  reatualização  das  formas  de 
exploração.  Isso tem implicado que as dimensões da  subsunção real  e formal do trabalho ao 
capital  se ampliem,  ou seja,  agora  um universo  maior  de indivíduos  é  explorado  pelo  capital 
(embora muitos deles se considerem “mais livres” e “autônomos”, e ativamente legitimem a “nova 
ordem mundial” neoliberal) (Cf. Ibidem, p. 37).
149 Para  isto,  é  fundamental  que  as  políticas  de  proteção  social  sejam  transferidas  da 
responsabilidade estatal para o “terceiro setor” – ficando sua implementação nas mãos das ONGs. 
–,  e  que  a  negociação  individual  substitua  às  “convenções  coletivas”  no  funcionamento  do 
mercado de trabalho.
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Diferentemente da fase anterior, em que traços progressivos e civilizatórios 

do  desenvolvimento  capitalista  foram possíveis  a  partir  da  “internalização”  de 

certas demandas sociais das classes subalternas pelo sistema do capital,  pelo 

Estado,  o  que  o  neoliberalismo  exige  sem  concessões  é  a  imediata 

“externalização”  do trato  à  chamada “questão social”,  deixando-a (novamente) 

livrada  às  confusas  iniciativas  da  gelatinosa  “sociedade  civil”  contemporânea. 

Agora que o Estado não intervém para “redistribuir”, para “igualar” – ou o faz de 

forma  residual  e  punitiva  -  o  mercado  reina.  A  satisfação  das  necessidades 

sociais, agora, é de responsabilidade do individuo que as padece; é ele quem 

poderá acudir ao mercado para satisfazê-las (em caso de contar com poder de 

compra), ou será objeto dos cada vez mais pobres e elementares programas de 

assistência social públicos permitidos pelo neoliberalismo.

Em síntese, pode se dizer que, com a entrada do sistema na sua fase de 

crise  estrutural,  a  modalidade  de  intervenção  sócio-estatal  nas  manifestações 

cada  vez  mais  “explosivas”  da  “questão  social”  é  reformulada,  e,  com ela,  a 

funcionalidade  social  de  vários  instrumentos  destinados  à  efetivação  da 

reprodução da “ordem” é redefinida. A modalidade de intervenção sócio-estatal 

sobre  as  expressões  contemporâneas  da  “questão  social”,  especialmente  nos 

centros capitalistas no pós-segunda guerra, está fundada num reconhecimento de 

“direitos  sociais”  de  cidadania,  a  partir  de  uma  “desresponsabilização”  do 

Estado.150

A atual  redefinição da demanda profissional se particulariza segundo os 

diferentes “processos de trabalho” em que os assistentes sociais inscrevem sua 

atividade.  Nesse  sentido,  podem se  distinguir  distintas  “demandas”  para  esse 

profissional,  as que em geral provem das empresas e dos serviços sociais da 

esfera  privada  e,  as  que  majoritariamente  provém dos  espaços  “públicos”  do 

Estado – cabe lembrar que o “terceiro setor” é considerado por seus ideólogos 

como “espaço público não estatal”.151

150 Nesse sentido, foram radicalmente alterados os fundamentos da gestão da “questão social”. Os 
mesmos, hoje se orientam pelo princípio de que se deve conter o desborde da barbárie em curso,  
a qual deve ser administrada adequadamente. Isto implicou desenhar uma nova modalidade, uma 
nova estratégia, de enfrentamento da “questão social”. Entretanto tal gestão implica um processo 
de decisões políticas, a administração é o gerenciamento das decisões já adotadas. 
151 Com relação à crise do chamado “mundo do trabalho”, o Serviço Social esta sendo cada vez 
mais  requisitado  para  desenvolver  tarefas  de “capacitação”  e  de “re-qualificação”  da força de 
trabalho, em função de uma suposta “re-inserção dos desempregados no mercado; essa tem sido 
uma  demanda  crescente  nos  últimos  anos.  Muitos  profissionais  atualmente  trabalham  nas 
complexas redes de dispositivos criados para enfrentar o “flagelo do desemprego”, seja pensando 
estrategias  para  “criar”  empregos,  promovendo  o  “empreendedorismo”,  seja  administrando  a 
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Na sua investigação sobre os impactos da reestruturação produtiva para o 

Serviço  Social,  particularmente  nos  “processos  de  trabalho  das  grandes 

empresas,  Cesar  (2006)  mostra  como  se  opera  o  dito  reordenamento  das 

relações de produção capitalista  na  redefinição das orientações e  requisições 

profissionais.152 Segundo a  autora,  os  eixos  principais  de  tal  redirecionamento 

estão  nas  novas  modalidades  de  gestão  da  força  de  trabalho,  baseadas  na 

construção de um novo “comportamento produtivo”  do trabalhador,  a  partir  de 

princípios de “confiabilidade” e comprometimento pessoal com a empresa. Dentre 

as principais “novas estratégias” que as empresas vêm aplicando, se destacam os 

“programas  participativos”  que  promovem  “incentivos”  e  apontam  para  um 

envolvimento dos trabalhadores com as metas de “produtividade”. Nessa direção 

são  também  aplicados  diversos  dispositivos  que  buscam  “ampliar”  certos 

“benefícios sociais” administrados pelas empresas que contemplam a atuação do 

Serviço Social.

Para enfrentar a concorrência mundial e ter sucesso, a grande empresa 

capitalista precisou readequar seu funcionamento, o que implicou na necessidade 

de criar  uma “nova”  cultura do trabalho que,  paralelamente  com o recorte  de 

“gastos  improdutivos”  para  o  capital,  e  o  conseqüente  “descarte”  da  força  do 

trabalho não mais estritamente “necessária”, exige uma integração cada vez mais 

“orgânica” do trabalhador às empresas, especialmente através de “incentivos à 

cooperação”  para  cumprir  as “metas”  de produtividade.  Tal  como vimos,  esse 

impulso incessante do capital ao “aumento da produtividade” do trabalho implica 

uma redução dos empregos – o que empobrece as condições de vida da enorme 

maioria  das  classes  subalternas  –  e  um  novo  tipo  de  desemprego 

(qualitativamente diferente ao das fases anteriores do capitalismo) se instala na 

estrutura sócio-reprodutiva do sistema do capital.

É com a consolidação da estratégia de segmentação da classe operária, 

mediado  por  um controle  superior  do  desempenho  da  força  de  trabalho  e  a 

redução de “postos”, que se processa uma variação significativa nas políticas de 

execução  dos  programas  vigentes.  Tanto  no  espaço  público,  quanto  no  privado,  proliferam 
intervenções  profissionais  voltadas  à  “re-mercantilização  do“trabalho  doméstico,  afetando 
diretamente a composição e a dinâmica das famílias (Cf. Ibidem, p. 40)
152 Nos referimos à pesquisa realizada em duas grandes empresas do Rio de Janeiro, Brasil, que 
segundo a autora “refletem a tendência mais geral dos processos de re-estruturação  no país, o  
qual  apresenta  como  traços  marcantes  principais  as  fusões  e  anexações  das  empresas,  a 
descentralização da produção dos grandes oligopólios capitalistas numa enorme e diversa ‘rede 
de provedores’;  pela ‘abertura econômica’, a adopção de ‘novas tecnologias’, e as políticas de 
ajuste de pessoal” (Cf. Cesar, 2006, p. 117).
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formação  de  “recursos  humanos”  das  grandes  e  médias  empresas,  cenário 

particular  de  atuação do Serviço  Social.  Da mesma forma que os  “benefícios 

extra-salariais”  e  os  “incentivos  à  produtividade”  são  importantes  instrumentos 

para criar a adesão do trabalhador às metas das empresas, muitas vezes a dita 

“motivação” insere o trabalhador no planejamento e gestão da produção, com a 

idéia  de  que  para  ter  sucesso  no  mercado  e  conseguir  sobreviver  às 

concorrências inter-capitais é preciso que “todos” contribuam com o melhor de si, 

ou seja, que patrões e empregados se unam no enfrentamento da competitividade 

global que sempre ameaça as empresas com a possibilidade da ruína.

Assim, nessa perspectiva, a “horizontalização” das relações de produção 

,impostas pela reestruturação produtiva do capital em curso, tem significado que 

uma  boa  parte  dos  trabalhadores  assumam  por  sua  conta  a  “administração 

cotidiana” do seu “processo de trabalho” (da sua própria exploração). Travestida 

de  maior  “autonomia”  a  “subordinação  consentida”  do  trabalhador  ao  capital 

ganha mais profundidade.

Estas  metamorfoses  das  empresas  capitalistas,  que  implicam  novas 

determinações na organização dos processos de trabalho, impõem substantivas 

variações nas atividades da área de “recursos humanos”,  dentre  estas  as  do 

Serviço Social. Os assistentes sociais inseridos nesses processos de trabalho são 

cada  vez  mais  demandados  para  intervir  em  função  da  “integração”  dos 

trabalhadores aos objetivos da empresa e da “adesão” às metas de produção. A 

demanda é  de  contribuir  com as  exigências  do  capital  de  “consubstanciar”  o 

trabalhador  com  sua  reprodução  ampliada  –  o  que  requer  adotar  os  novos 

modelos de gestão de “recursos humanos”. Segundo a autora:
“O assistente social, pelo reconhecimento de seu trabalho integrativo, 
é requisitado a atuar na área de RH para satisfazer “necessidades 
humanas',  contribuindo  para  a  formação  da  sociabilidade  do 
trabalhador de modo a colaborar na formação de um comportamento 
produtivo compatível com as atuais exigências das empresas. Essas 
exigências  sugerem  que  o  Serviço  Social  é  considerado,  pelas 
empresas, como um instrumento promotor da adesão do trabalhador 
às  novas  necessidades  destas.  Para  tanto,  re-funcionalizam  suas 
demandas tradicionais sob o 'manto' da inovação e da modernidade. 
” (Cesar, 2006, p. 126) 

No “discurso gerencial”  o Serviço Social  é demandado para intervir  nos 

obstáculos à produtividade, especialmente sobre as condições “psicossociais” não 

diretamente  relacionadas  com  o  processo  da  produção;  assim,  é 
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fundamentalmente no âmbito da “vida privada” do trabalhador que sua atividade 

se efetiva. Todavia, concomitante a essa função (mais “tradicional”) da profissão 

nas  empresas,  hoje  se  identificam  novas  requisições,  como  nitidamente 

evidenciam  as  demandas  de  “assessoramento”  a  “instâncias  superiores”  de 

direção para o tratamento de questões que fogem do “espaço fabril”. 

A pesquisa da autora constata que as empresas continuam demandando 

do Serviço Social um trabalho basicamente “assistencial” e “sócio-educativo” junto 

ao empregado e sua família, no intuito de enfrentar certos problemas associados 

tanto a carências materiais como a “comportamentos” e “condutas inadequadas” 

para o processo de produção, uma vez que comprometem a produtividade do 

trabalho.  É  notório  que  tais  questões,  antes  associadas  a  um  “discurso 

humanitário” da empresa, hoje se repõem desde os princípios da “conveniência” 

do equilíbrio até a necessidade da “cooperação” entre as partes. Um novo ethos 

do trabalho emerge propondo uma (impossível) identificação de interesses entre 

capital e trabalho.

Se por um lado se observa a permanência de atividades profissionais na 

prestação de “serviços  sociais”  –  uma demanda antiga  que tem a  ver  com a 

“concessão de benefícios”, com o estabelecimento de “critérios de elegibilidade” e 

a realização de estudos sócio-econômicos –, por outro lado, é verdade que as 

“novas”  exigências de otimização e racionalização de recursos das empresas, 

assim como sua inclusão nas avaliações de desempenho dos trabalhadores como 

critério  para aceder  a determinados serviços,  vão atravessar  a intervenção do 

Serviço Social em empresas na contemporaneidade.

Atualmente os problemas dos trabalhadores têm passado a ser objeto de 

consideração  nas  avaliações  de  desempenho,  fato  que  revela  as  novas 

requisições  para  o  Serviço  Social.  Se  por  uma parte  a  atividade pedagógica, 

“sócio-educativa”  desse  profissional  permanece,  por  outra  é  substancialmente 

alterada a utilização das informações obtidas através da sua intervenção. Estas, 

hoje se encontram articuladas a uma nova racionalidade técnica e ideo-política 

que informa às políticas de administração de recursos humanos. Assim, a atuação 

profissional  se  vê  cada  vez  mais  mediada  pelas  exigências  das  estratégias 

gerenciais.  É  por  isso  que  o  Serviço  Social  está  assumindo  crescentemente 

funções de “assessoramento a gerentes” e ascendido a “cargos de confiança” nas 

grandes empresas (Cf. Ibidem, p. 27).
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O  desdobramento  desse  processo  implica  uma  dupla  alteração  na 

intervenção  profissional:  por  um  lado,  o  dito  assessoramento  cria  um 

distanciamento objetivo do assistente social  em relação aos trabalhadores; por 

outro, também seu “saber profissional” é apropriado e utilizado pela “gerência” em 

função  de  garantir  suas  metas  e  objetivos.  O  conjunto  de  transformações 

advindas  com a  reestruturação  produtiva  do  capital  e  seus  rebatimentos  nos 

processos de produção impõe mudanças no “trabalho profissional” nas empresas, 

pelos seguintes vetores:

A)  Uma  redefinição  da  utilização  das  informações  produzidas  pelo 

profissional,  que passa tanto pela utilização por parte da gerência,  como pela 

participação  de  assistentes  sociais  na  definição  de  planos,  metas,  e  até  do 

planejamento general da empresa.

B)  A  introdução  de  uma  nova  racionalidade  técnica,  subordinada  a 

princípios  de  “eficácia”  e  “eficiência”,  que  implica  maior  “racionalização”  do 

trabalho do assistente social e uma redefinição dos objetivos, da funcionalidade 

da sua intervenção, adequando-a aos interesses das grandes empresa.

C) O desenvolvimento de “programas participativos” e a incorporação 

da “filosofia” da “qualidade total” pressiona para que o trabalho profissional nesse 

âmbito aceite as prerrogativas da inovação permanente em “benefício de todos” – 

o  capital,  com  o  aumento  dos  lucros,  e  o  trabalho  com  a  melhora  da  sua 

qualificação profissional.

D) Uma  ampliação  do  sistema  de  benefícios  e  incentivos,  que  são 

redefinidos a partir da revisão da compatibilidade entre desempenho na função e 

remuneração  “indireta”.  Neste  sentido,  o  “estudo  social”  aparece  como  o 

instrumento mais apropriado para administrar benefícios, como um dos critérios 

para determinar se o trabalhador o merece ou não. As assessorias às gerências, 

especialmente no que se refere a orientações sobre o tratamento de problemas 

do trabalhador que interferem na sua produção (Cf. Ibidem, p. 129 e ss.). 

Além  dessas  novas  “requisições  profissionais,  pode  se  notar  uma 

crescente demanda para atuar em problemáticas advindas do próprio processo de 

trabalho,  agora  intensificado  e  sujeitado  às  exigências  impostas  pela  nova 

“racionalidade gerencial” que atualmente domina o “mundo dos negócios”, quase 

sempre associadas à “instabilidade” do emprego (e dos “ingressos”), tais como: o 

estresse,  os  diversos  tipos  de  “fobias”,  “síndromes  de  pânico”,  etc.  Com  a 
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emergência  de  “novas  patologias”  do  trabalho,  se  reatualiza  a  intervenção 

profissional nas áreas de “segurança do trabalho”, especialmente em relação à 

prevenção  de  acidentes  e  necessidades  de  recreação  e  lazer  da  força  de 

trabalho. Se expandem experiências profissionais em “programas comunitários” 

financiados pelas empresas, os voltados para “adições” e os que tem por alvo as 

relações familiares (Cf. Ibidem, p. 132).

Também, as empresas vêm desenvolvendo diversas iniciativas ligadas à 

avaliação de performance individual  dos trabalhadores.  O “discurso gerencial”, 

que exige uma qualificação técnico-operativa permanente e a revalorização de 

determinadas condutas, não exime o Serviço Social de ter que funcionar sob tais 

parâmetros. As “gerências” dessas empresas demonstram que estão realmente 

preocupadas pela definição dos perfis profissionais, assim contam com propostas 

para o  Serviço  Social  operar  nesse âmbito,  isto  em função de conquistar  um 

desempenho produtivo dos trabalhadores correspondente com as expectativas de 

produtividade e qualidade da firma.

Outro  conjunto  de  elementos  que  impõe  mudanças  substantivas  nas 

“condições de trabalho” dos assistentes sociais; são: a intensificação do trabalho 

(que  pode  ser  observada  no  aumento  da  quantidade  de  “atendimentos”  e  da 

amplitude e variedade das suas demandas); a racionalização do trabalho, em que 

se intervém sobre aquilo que é considerado “essencial”, de acordo com as “metas 

de produtividade” e “qualidade” fixadas (aqui, o assistente social se aproxima do 

“chão de fábrica” para averiguar quais são os problemas e elaborar respostas 

pertinentes norteadas pelas expectativas da “gerência”); redução dos postos de 

trabalhos  profissionais,  que  pode  significar  demissão  sem  substituição  ou 

absorção de outros profissionais das suas tarefas “polivalentes”; instabilidade e 

insegurança produzidas especialmente pela redução dos empregos e a expansão 

das  precarizantes  modalidades  de  “subcontratação”,  deterioração  salarial  e  o 

“corte” de “benefícios sociais” (Cf. Ibidem, p. 136).

Por tudo isto, pode se inferir que as atuais requisições profissionais para o 

Serviço Social em empresas apontam para um trabalho no intuito de produzir uma 

articulação adequada de “disciplina  produtiva”  do  trabalhador  e o  “sistema de 

recompensas” e “motivações” (materiais e simbólicas) dispostos pelas empresas. 

Nesse  contexto,  se  explicam  as  atuais  redefinições  da  dimensão  técnico-

instrumental  desse  profissional  que  –  seguindo  de  perto  os  critérios  de 
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“racionalização” do trabalho imposto pelo “capitalismo maduro”  – determinarão 

importantes alterações nos critérios e na organização da sua atuação. 

A nova racionalidade gerencial, especialmente desenvolvida no âmbito da 

grande empresa capitalista, supera amplamente os limites estritos da produção 

para atingir o conjunto dos dispositivos e instituições políticas, sociais e culturais. 

Para responder à “nova demanda sócio-histórica”, o Serviço Social reatualizará 

seu arsenal técnico e operativo. O “sistema de avaliação de desempenho”, que 

pontua  segundo  comportamentos  e  condutas,  tem  se  tornado  na 

contemporaneidade  uma das principais  demandas  empresariais  para  contratar 

assistentes sociais.

4.3. O projeto profissional crítico em Nuestra América

4.3.1. Os projetos societários em tempos de barbárie  

Uma análise da problemática sobre a atualidade dos projetos societários 

não pode ser bem sucedida, tendo em vista que retira do centro da reflexão a 

questão  do  significado  da  política  hoje.  Isto,  por  sua  vez, requer  abordar  a 

polêmica acerca da atualidade do pensamento na sua totalidade. De acordo com 

E.  Gruner  (2007),  no  atual  contexto  sócio-histórico,  trata-se  de  repensar  as 

desventuras do pensamento crítico desde um espírito interrogativo, sem que isso 

impeça  realizar  certas  assertivas.  Neste  sentido,  é  notório  como,  nas  últimas 

décadas,  o  conjunto  majoritário  das  vertentes  que  conformam  o  chamado 

pensamento crítico tem abandonando progressivamente a discussão ético-política  

– o que não é a mesma coisa que abandonar a política (espaço no qual devia e 

podia ser criada uma sociedade alternativa a do capital). 

A  derrubada  dos  “socialismos  reais”,  com  sua  estrepitosa  “implosão”, 

evidenciou nitidamente as enormes dificuldades que comportam a tentativa de 

construção de uma sociabilidade superadora a do capital. Essa questão redunda 

na  “perda  de  vontade”  de  muitos  “intelectuais  críticos”,  os  que  foram  se 

desalentando da tarefa de refundar o político – condição impostergável para um 

processo de mudança dessas características enquanto território histórico em que 

são criadas as condições para uma refundação dos “laços sociais”.  A certeza 
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sobre esta necessidade, segundo o referido autor, não significa que tal “ laço” não 

já exista; existe sim, mas sob uma modalidade bárbara imposta pela sociabilidade 

do capital. O capitalismo não tem destruído o  laço social, antes tem produzido 

laços terrivelmente perversos e muito difíceis de restabelecer desde uma lógica 

diferente (Cf. GRUNER, 2007, p. 9).

Segundo  o  autor,  a  diferença  de  alguns  anos  atrás  em  que  a  forma 

assumida pela “frustração do pensamento crítico após a derrota histórica do seu 

projeto societário levara a marca da fragmentação de cariz mais ou menos “pós-

moderno”  (como  os  “estudos  culturais”,  a  “teoria  pós-colonial”,  dentre  outras 

expressões de relevo), hoje o chamado “pensamento crítico” se submerge numa 

crise que é do seu próprio “regime de produção”, a qual o impede de estar na 

altura das exigências históricas (Cf. Ibidem, p. 10).

Para o crítico argentino, a lógica do capital é, por natureza, “despolitizante”.  

A  modernidade  capitalista,  especialmente  a  partir  da  entrada  na  fase  de 

“decadência ideológica da burguesia”, opera uma redução do político à política, 

melhor dizer, à técnica. Assim, o triunfo da economia política, enquanto projeto 

social de classe implica certo “silenciamento do político”. Com a consolidação da 

economia política do capital e suas formas próprias de sociabilidade, dirá este 

autor que, o pensamento dominante dará por fechada a sociedade, e trabalhará 

para  uma naturalização da mesma,  com o que se  descuidam os nexos mais 

profundos  produtores  do  real.  Assim,  o  político  é  cada  vez  mais  reduzido  à 

política,  enquanto  que  esta  se  limita  a  pouco  mais  que  um  momento 

administrativo fundamental da sociedade de classes (Cf. Ibidem, p. 11). 

Na perspectiva do autor mencionado, o capital não está já preocupado com 

racionalizações ou justificações substantivas; antes, consciente da “ativação dos 

seus limites absolutos”,  aquelas o interessam cada vez menos. Pareceria,  diz, 

que o capital é capaz de assimilar qualquer montante de pensamento crítico que o 

confronte, como se controlasse efetivamente os próprios “meios de produção” do 

mesmo. O que se tem conhecido como “pensamento único”  não significa que 

agora se pense de uma mesma maneira, mas que se pode pensar qualquer coisa 

sempre  que  não  obstaculize  o  desdobramento  insaciável  do  capital.  Neste 

sentido, o exercício da crítica tem a ver com por em crise as formas dominantes 

do pensamento, na esteira de outro modo de produzir idéias.

 A ordem burguesa tem se tornado “incontrolável”, nisto se confirma a triste 
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hipótese  de  que  as  relações  sociais  do  capital  já  não  comportam  “energias 

civilizatórias” capazes de realizar seu ideário progressista, revertendo às atuais 

tendências fundamentalmente destrutivas e produtoras de barbárie. Agora, a dita 

tarefa  deverá  ser  realizada por  forças que se  opõem à sociedade do capital, 

ancoradas num pensamento crítico, fruto da resistência. Todavia, para conseguir 

pensar de uma “outra maneira” é preciso repensar os territórios adequados e as 

areias possíveis em que livrar as batalhas das idéias; é preciso se localizar no 

quadro contemporâneo deste sócio-metabolismo (Cf. Ibidem, p. 12).

Para  o  autor,  refundar  o  político implica  um  duplo  esforço:  o  de 

desnaturalizar  as  “verdades”  impostas  pelas  personificações  do  capital 

(especialmente  a  idéia  de  que  não  há  alternativas  à  ordem  do  capital)  e, 

fundamentalmente, imaginar o funcionamento das possíveis alternativas, a partir 

dessa  “recomposição  do  laço  social”  que  antes  mencionamos,  isto  sob  outro 

ordenamento  societário.  Esta  antecipação  ideal  –  o  projeto  societário 

emancipatório –, só poderá germinar no diálogo e na experimentação entre as 

forças políticas,  organizações e movimentos  sociais,  que são que albergam a 

potência para os em prática. 

Nesse quadro, na trilha de Gruner, a contra face da derrota (ou fracasso)  

do  “ideal  revolucionário  clássico”  (tanto  da  “democracia  universal”  burguesa, 

quanto do chamado “socialismo real”) é a afirmação, no âmbito do pensamento,  

das teorias que falam do “fim das grandes narrativas”, do advento de uma época 

que só comporta “pequenas histórias” e fragmentadas, que não se totalizam. Este 

esvaziamento do pensamento, nos dias atuais abre um amplo espaço para que 

uma multiplicidade de variantes do discurso ético-religioso ganhe força ideológica 

na sociedade153 – no qual os atuais fundamentalismos, que “justificam” vez e outra 

massacres  civis  em  diversos  pontos  do  globo,  são  fenômenos  tipicamente 

contemporâneos  destes  tempos  “pós-modernos”,  que  expressam  a  resposta 
153 Segundo o autor tratado, a religião que tem entrado mais fundo no funcionamento objetivo do 
conjunto das praticas humanas em toda a história é a “religião do capital”. E conquista esse feito 
graças a sua capacidade não só de  criar objetos, mas, fundamentalmente, de produzir sujeitos 
para aqueles objetos. Neste caso cabe a pergunta se não é “fundamentalismo” defender a atual 
organização capitalista (da vida e da morte) sob o argumento de que “não há saída”, de que já não 
há alternativas históricas à sociedade do capital? A dita religião, hoje parece não apelar mais para  
uma persuasão ativa; pois já não se preocupa tanto com a construção ideológica de consensos. O 
atual funcionamento sistêmico parece ter esgotado suas “energias civilizatórias, suas tópias”, e só 
se  interessar  pela  produção  de  “condutas  reprodutivas”;  parece  não  se  empenhar  tanto  em 
convencer e persuadir, mas seu lema é obrigar a repetir até normalizar. Assim, segundo Gruner, 
estaríamos em face de uma religião que nem reclama “obediência”,  posto que não contempla 
opções; agora, viver razoavelmente no capitalismo contemporâneo implica obedecer. Por fim, esta 
é hoje uma religião mundial.
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possível (bárbara, certamente) em face da crise estrutural do capitalismo.

Para o autor: 
“Los  neo-fundamentalismos  son  una  huida  hacia  delante en  una 
situación  de  vacío de  la  lucha  de  clases  al  nivel  mundial,  en  el 
contexto  de  una  auto-colonización del  mundo  que  requiere  la 
subordinación  total  de  las  ‘otras  culturas’  al  socio-metabolismo 
dominante [...] por ‘vacío de las luchas de clases’ no queremos decir 
en  absoluto, como  pretendía  el  discurso  dominante,  que  la 
‘contradicción principal’ Capital – trabajo haya sido en modo alguno 
‘superada’  –  entre  otras  cosas,  porque  sin  ella  el  capitalismo 
sencillamente no podría existir –; lo que queremos decir es que por 
complejas  razones  históricas  ya  no  se  expresa  en  las  ‘formas 
clásicas’, y que hoy los sectores organizados del trabajo no apuntan 
a ninguna ‘revolución’” (Gruner, 2007, p. 17). 

A atual “virada ético-religiosa” contemporânea se instala no espaço aberto 

pela crise dos projetos societários alternativos ao capitalismo, ou seja, a religião 

do  capital:  o  lucro  (esse  “monoteísmo  totalizador”,  dirá  o  autor)  se  afirma 

historicamente e as suas vertentes mais progressistas emergem como contra-face 

das  tentativas  fracassadas  de  totalização  antes  mencionadas  –  de 

universalização  capitalista:  a  chamada  “globalização”  –,  que  consiste  na 

igualmente  idealista  convocatória  para  uma  “tolerância”  infinita  das  diferenças 

que,  na  maioria  das  vezes,  perde  de  vista  a  materialidade  objetiva  das 

desigualdades sociais.  O atual  vigor  da ética-religiosa assume a forma de um 

“novo progressismo”, cada vez mais voltado para o imaterial, que se conforma 

como um neo-humanismo abstrato fortemente aferrado à “ilusão democrática”, 

impotente para formular respostas históricas alternativas (Cf. Ibidem, p. 17).

Enquanto  para  o  pensamento  ocidental,  sempre  segundo  nosso  autor, 

desde o final da II Guerra, o eixo das esperanças da revolução parece se deslocar 

para  fora  das fronteiras  européias,  para  as  periferias  do sistema:  o  chamado 

“Terceiro  Mundo”.  A  “derrota  da  revolução”  impacta  fortemente  o  pensamento 

crítico  europeu,  tencionando-o para  a “desmaterialização”  das suas categorias 

fundamentais,  o  que  significará  a  perda  de  efetividade  histórica  do  mesmo. 

Paralelamente  ao  aumento  dos  problemas  emergentes  no  processo  de 

“superação  do  capitalismo”,  o  pensamento  crítico  ocidental  vai  se  refugiar  no 

terreno da filosofia, da cultura, afastando-se cada vez mais da crítica da economia 

política.

Evidentemente, isto implicará certo excesso subjetivista na análise, certo 

voluntarismo como “ponto de fuga” das enormes limitações colocadas pela dura e 
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crua materialidade do sócio-metabolismo do capital e sua expansão incansável. 

Em síntese, para o autor, o refluxo das convicções nas possibilidades efetivas da 

revolução mundial  rebate  decisivamente  para  que o  pensamento  crítico opere 

uma substituição do real pelo conceito (Cf. ibidem, p. 23). É esse o processo que 

está na base da “virada ético-religiosa” atual, que tenciona o pensamento crítico 

para sua desmaterialização e ocupa o espaço vazio do político.

Neste sentido, a crise estrutural do capital tem vínculos orgânicos com a 

emergência  do  discurso  ético-religioso contemporâneo,  que prefere  ignorar  os  

limites  que  o  político  coloca  as  suas  pretensões  de  se  tornar  um  novo  

universalismo (Cf.  ibidem,  p.  30).  Os limites  de tal  pensamento  estão na sua 

impotência para reconhecer os “particulares concretos” que são a própria matéria 

do político. 

Cabe  a  pergunta:  teremos  condições  suficientes  para  enfrentar  esse 

desafio? Primeiramente, há que dizer que o pensamento que informa o projeto 

societário da emancipação deve partir de um claro posicionamento ético-político; 

uma tomada de posição baseada num “novo modo de produção de pensamento”, 

um modo periférico, fundado em uma vontade de recriar o político, hoje somente 

possível  nas margens do esgotado  sócio-metabolismo do capital”.  No entanto, 

teremos  tempo  suficiente  para  fazê-lo?  Segundo  especialistas  no  tema,  em 

termos  estritamente  ecológicos,  se  o  capitalismo  continuar  com  sua  marcha 

triunfal auto-destrutiva, é muito provável que o planeta não resista mais em meio 

século. Já no que se refere as questões militares – centrais atualmente “a política” 

–,  se  atendermos  ao  arsenal  nuclear  disponível  pelas  distintas  “potências” 

mundiais, esse tempo poderia ser bem menor (Cf. ibidem, p. 31).  

4.3.2. Os projetos profissionais na contemporaneidade   

Partimos da seguinte premissa:

“Si la profesión es socialmente determinada por las circunstancias 
sociales  objetivas,  las  cuales  confieren  una  dirección  social 
predominante  a  la  práctica  profesional  –  condicionando  o  aún 
superando la voluntad y conciencia de sus agentes individuales –, 
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también es producto de la actividad de los sujetos que la construyen 
colectivamente, en condiciones sociales determinadas” (IAMAMOTO, 
2003, p. 222).

Como é sabido, o debate sobre projetos profissionais é recente, não tem 

mais de duas décadas no âmbito do Serviço Social. Conforme a análise de Netto 

(1996), no Brasil, tal debate se encontra em um nível de formulação “avançado” 

comparado ao restante do continente, considerando que a construção do projeto 

profissional crítico (o chamado “Projeto ético-político” do Serviço Social) data das 

décadas de 1970 e 1980, e tem suas raízes na crítica às demandas liberais e 

conservadoras ao Serviço  Social,  ou seja,  sua gestação esteve ancorada aos 

confrontos  teórico-ideológicos  com  o  conservadorismo –  particularista  e 

individualizante – na profissão. 

Nesse contexto, se deve situar a atual pergunta pelos dilemas e desafios 

enfrentados pelo pensamento crítico e o projeto emancipatório em Nossa América 

– polêmica que goza de uma interlocução fluida no âmbito do Serviço Social, 

especialmente  desde  a  “irrupção  do  Movimento  de  Reconceituação  latino-

americano” a mediados da década de 1960. Pela primeira vez, as concepções 

“tradicionais” eram foco de uma crítica que “ia à raiz” na busca por evidenciar a 

cumplicidade genética dessa profissão com a ordem social vigente. 

Desde então,  se manifesta  no âmbito  profissional  uma vontade coletiva 

explícita  de  constituição  de  um  projeto  profissional  crítico em  escala  latino-

americana – embora não restrito a ela. Formulado com base numa perspectiva 

que não  desconsidera  as  particularidades  históricas  de  cada formação  social, 

tampouco  as  do  processo  de  constituição  da  profissão,  tal  projeto  enfrenta  o 

grande desafio de compreender profundamente as determinações fundamentais 

da  atual  dinâmica  societária,  assim  como  a  particular  produção  da  “questão 

social”, “matéria prima” em que se definem as “demandas sócio-históricas” para 

esse profissional.

Por isso, o projeto profissional crítico do Serviço Social se constitui a partir  

das  determinações  gerais  que  apresenta  a  atual  fase  de  desenvolvimento 

capitalista na região como um todo e em cada país ou grupo de países. Dentro 

dessa dinâmica societária, e como resultado das correlações de forças políticas, 

se desenvolvem os processos e atividades que sustentam (com mais ou menos 

capacidade) a formação desses projetos, os que podem corresponder ou não ao 

projeto histórico dominante. 
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Desse  modo,  o  estudo  da  história  profissional  mostra  claramente  a 

presença de diferentes  projetos  profissionais,  os  que vão  desde uma sintonia 

perfeita com a ordem social em vigor, até uma radical negação da mesma. Dessa 

maneira,  cabe  reconhecer  que  o  âmbito  profissional  encontra-se  fortemente 

tencionado  por  esses  emaranhados  societários  em  geral,  assim  como  os 

peculiares dessa categoria. 

 Todavia, os projetos profissionais se distinguem dos projetos societários, 

porém enquanto “projetos” ambos se comportam como antecipação ideal de uma 

finalidade a atingir, implicam valores que os fundamentam, assim como escolhas 

dos  meios  a  utilizar  para  atingi-los.  Os  projetos  societários  se  diferenciam 

substantivamente dos profissionais no nível da abrangência e da totalização a que 

se referem.154 

Segundo Netto (2003), mesmo coletivos, mas não com aquela amplitude e 

numa escala bem menor, os projetos profissionais também prefiguram idealmente 

um  projeto  (para  a  profissão);  bem  como  exigem  valores  que  os  legitimem 

socialmente; delimitam seus objetivos e funções e formulam os requisitos para 

seu  exercício;  ditam  normas  de  comportamento  para  os  profissionais; 

estabelecem as bases da sua relação com os “usuários” dos serviços sociais que 

implementa,  seja  nas  instituições  públicas  da  esfera  do  Estado,  como  nas 

empresas privadas, sendo assim do “terceiro setor”.

Assim  como  os  societários,  os  projetos  profissionais  são  estruturas 

dinâmicas que respondem pelas alterações do sistema de necessidades sociais 

sobre  o  qual  opera  a  atividade  profissional.  Quer  dizer:  as  transformações 

econômico-culturais, o desenvolvimento teórico-prático da própria profissão e as 

mudanças na composição social do coletivo profissional; ou seja, sua dimensão 

política  está  atravessada  tanto  pela  relação  com  projetos  societários  (que  é 

essencialmente  de  classe),  quanto  pelas  pugnas  internas  ao  próprio  campo 

profissional,  por  contribuir  com  a  afirmação  histórica  de  um  projeto  com 

determinadas orientações e não outro.

Assim como existe uma disputa entre projetos societários contrapostos, no 

interior do âmbito profissional existem disputas em torno da orientação que deve 

154 Os projetos societários são aqueles que comportam uma proposta integral, para o conjunto dos 
âmbitos em que se expressa a vida social; estes podem ser de dimensões nacionais, regionais e 
até universais. São propostas para o conjunto da sociedade que partem de uma “imagem ética 
ideal” da nova sociabilidade a ser construída, com valores determinados que a fundamentam e 
privilegia certos meios para concretizá-la, descartando outros. 
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assumir  o  profissional  de  Serviço  Social  em  cada  momento  histórico.  Como 

dissemos,  o  espaço  profissional  está  muito  longe  de  ser  homogêneo;  pelo 

contrário,  se encontra minado de concepções diferenciadas que, muitas vezes 

sem uma real consciência, se comprometem com diversos projetos de sociedade 

presentes na cena histórico-social.

 Nessa direção, pode se dizer que a tensão fundamental que os projetos 

profissionais  (que  vão  na  contra-mão  do  projeto  societário  hegemônico)  hoje 

enfrentam155 centra-se no problema do mercado de trabalho profissional, uma vez 

que se alarga o desencontro entre esses projetos profissionais e as atribuições e  

papéis  sociais  requeridos.  Este  é,  sem  dúvida,  a  alavanca  de  ajuste  e 

disciplinamento  mais  efetiva  na  atualidade,  capaz  de  garantir  o  processo  de 

“reprodução das relações sociais” dadas, e manter a adequação funcional das 

práticas profissionais às exigências sistêmicas renovadas pela nova fase de crise 

estrutural do capital156. Sua incontornável condição de trabalho assalariado, que o 

faz dependente das oscilações do mercado, torna-se o grande nó a responder 

quando nos propomos refletir  sobre  os  desafios contemporâneos dos  projetos 

críticos no âmbito do Serviço Social. 

Esta contradição existencial é um limite que não se resolve no interior do 

coletivo  profissional,  por  mais  elaborada  e  estratégica  que  possa  ser  uma 

iniciativa, e por mais que tenha sido formulada pelos mais inteligentes quadros 

que se reúnem para “conspirar”. Esta é uma questão fundamental para o projeto 

profissional  crítico,  posto  que  se  constitui  como  nexo  articulador  do  projeto 

profissional  e  dos  projetos  societários,  mas  que  infelizmente  não  está  sendo 

suficientemente recuperada pelos segmentos empenhados na sua formulação. 

Sobre  este  verdadeiro  dilema  existencial  do  Projeto  ético-político  do  Serviço 

Social  temos  que  focar  a  análise,  visto  que  reconhecemos  sua  contradição 

estrutural.

Em síntese, entendemos que a contradição formada pelo avanço do projeto 

profissional  crítico  e  a  vigência  do  projeto  societário  neoliberal,  servem  para 

mostrar os enormes desafios que enfrenta uma formulação eficaz do primeiro em 

155 Netto  (2003)  sustenta  que,  na  relação  entre  projetos  profissionais  e  projetos  societários  é 
comum que aquele hegemônico na sociedade tenda a predominar dentro da profissão, embora 
isto não seja uma “necessidade”, posto que bem podem ocorrer descompassos e enfrentamentos 
entre ambos. Sendo este o caso e, em boa parte dos dilemas, do Serviço Social crítico no Brasil  
contemporâneo.
156 Com uma maior autonomia política e econômica, o profissional teria melhores condições para 
intervir a partir dos seus próprios valores éticos-políticos, e não dos impostos pelo empregador.
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escala continental, a qual não pode ser pensada isoladamente da “sorte” e das 

condições das forças sócio-políticas que confrontam por impor sua hegemonia 

nos diferentes países e regiões de Nossa América, e na totalidade do sistema-

mundo.  Por  isto,  compreender  a  necessidade  de  aprofundar  a  resistência  ao 

neoliberalismo  implica  ter  consciência  da  necessidade  de  se  unir  dos  que  o 

padecem.  Isto  possibilita  e  demanda  a  formulação  de  um projeto  profissional 

crítico  em  escala  continental;  um  projeto  societário  que  se  proponha  a 

emancipação  humana,  que  comporta  valores  radicalmente  diferentes  dos 

atualmente imperantes, e precisa ser materializado por meios alternativos aos da 

miserável  “racionalidade  instrumental”  que fetichiza  até  o  absurdo a  realidade 

desses tempos.

Assim, a construção do projeto profissional crítico em Nossa América hoje 

enfrenta duas ordens de problemas, a saber: por um lado, a recuperação radical,  

no  plano  do  pensamento,  do  processo  sócio-histórico  de  formação  da 

particularidade  latino-americana  na  dinâmica  capitalista,  e  a  compreensão  do 

significado estratégico de sua unidade para enfrentar este “novo imperialismo” e o 

conjunto de contra-tendências regressivas e barbarizantes por ele trazidas; por 

outro lado, uma leitura urgente do mapa das lutas sociais atualmente travadas no 

continente,  que  refletem  os  embates  entre  os  diferentes  projetos  societários 

presentes  na cena contemporânea.  Isto  implica projetar  o  coletivo  profissional 

crítico  no  emaranhado  de  relações  de  força  que  informam  nossa  sociedade, 

tornando-a uma totalidade histórica.

Um diálogo necessário com a “ Reconceituação”

Caracterizado  como  um  “fenômeno  tipicamente  latino-americano”, 

conduzido pelos setores que dominam a oposição ao tradicionalismo profissional, 

o movimento de Reconceituação do Serviço Social significou um marco. Enquanto 

momento  fundante  da  explicitação  e  posterior  consolidação  do  processo  de 

“revisão crítica” da profissão no continente; este, sem dúvida alguma, significou 

uma  crítica  radical  dos  seus  fundamentos  teórico-ideológicos,  da  sua 

funcionalidade sócio-política  nos processos hegemônicos,  e  suas modalidades 

técnico-operativas  de intervenção sobre as expressões da “questão social”  do 

capitalismo. 
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São  amplamente  reconhecidas  e  criticadas  hoje,  no  interior  do  âmbito 

profissional,  as “demandas” originárias para exercer funções de adaptação, de 

“orientação psico-social” a indivíduos para integrá-los à sociedade; de trabalhar 

para amortecer os conflitos entre as classes e contribuir com a reprodução das 

relações sociais dadas;  de mobilização de recursos humanos para assistência 

social,  e  de  uma  diversidade  de  mecanismos  e  instrumentos  para  induzir 

determinadas mudanças sócio-comportamentais; de execução (sempre renovada) 

de técnicas de “ajuda”, que tem caracterizado a história do Serviço Social desde 

sua emergência na divisão social e técnica do trabalho no mundo. É freqüente 

nos depararmos com abordagens que, ancoradas nessa perspectiva “tradicional”, 

imaginam  que  explicam  a  gênese  histórica  dessa  atividade  profissional.  Não 

obstante, é preciso lembrar que, até a entrada da década de 1960, o Serviço 

Social era majoritariamente assumido com caráter empirista e assistemático que 

evitava colocar em questão sua razão de ser.

É  só  no  contexto  aberto  pelo  movimento  de  Reconceituação  latino-

americano do Serviço Social, especialmente o processo que se dá em inícios da 

década de 1970 na Sul América, se formula a perspectiva de entender a gênese 

histórica  da  profissão  em relação  dialética  com o  processo  de  “negação  dos 

antagonismos  de  classe,  como  uma  atividade  organicamente  necessária  à 

reprodução  das  relações  sociais  capitalistas,  encarregada  de  enfrentar  seus 

efeitos  mais  nocivos  e  desestabilizadores.  É  com  o  movimento  de 

Reconceituação  que  alguns  segmentos  da  categoria  profissional  buscarão 

evidenciar o precoce compromisso do Serviço Social  com a “camuflagem” e a 

diminuição dos conflitos produzidos pelo “progresso” capitalista; que derivará sua 

contradição mesma.  Na leitura de um dos “clássicos” do processo, o problema 

consistia que: “La negación de la contradicción ha llevado al Servicio Social a no 

ver  su  propia  contradicción:  pretender  servir  a  un  hombre  abstracto  en  una 

sociedad que destruye al hombre concreto” (FALEIROS, 1972, p. 26).

Por  isto,  o  processo  da  Reconceituação  em Nuestra  América funciona 

como uma  mediação  que  articula  diversos  segmentos  profissionais  em vários 

países do continente, especialmente quando questões como o “imperialismo”, a 

“dependência”  e  a  libertação  começaram  a  ocupar  o  centro  da  cena.  Tais 

questões  mencionadas  vão  se  infiltrar  no  âmbito  profissional  latino-americano 

provocando severas transformações. É a partir de então que no âmbito do Serviço 
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Social,  Nossa América é colocada como problema, e se abrem as portas para 

pensá-la  como  uma  mediação  lógica  e  histórica  necessária,  tanto  para 

compreender  os  alcances da sua  “condição periférica”,  quanto  para  aspirar  à 

transformação efetiva da mesma. 

Neste  sentido,  pode  se  dizer  que  encontramos  no  movimento  de 

Reconceituação um antecedente fundamental da busca pela construção de uma 

“unidade para si” de Nuestra América, entendida como essencial no caminho à 

emancipação humana. O referido esforço, muito mais do que uma empreitada 

romântica  ou  melancólica,  é  aqui  entendido  como  uma  determinação 

imprescindível  para  a  realização  de  qualquer  projeto  societário  que  aponte  à 

superação do atual estado de opressão social de classe. 

Evidentemente, um contexto histórico marcado por intensas lutas sociais 

no continente e no mundo – que quebrava a ilusão de um capitalismo “eterno” que 

tinha  crescido  ao  amparo  dos  anos  dourados  do  pós-guerra  –  não  foi  um 

processo aleatório, não era um mero telão de fundo que “completa” o fenômeno. 

Antes, tal contexto o atravessava e determinava essencialmente. O conjunto das 

chamadas “ciências sociais”  vivia  um processo de autocrítica similar,  onde os 

parâmetros explicativos, as funções e papéis sociais, assim como a necessidade 

de  fornecer  respostas  “novas”  para  os  renovados  problemas  societários, 

impulsionavam a crítica do instituído (Cf. IAMAMOTO, 2003, p. 224).

É nesse contexto que as “teorias exógenas” são postas em questão pela 

sua cumplicidade com a opressão no continente. A procura de se encontrar com o 

pensamento  de  libertação  latino-americano,  por  outra  parte,  expressa  uma 

tentativa de se reconciliar com a própria história. As causas da “dependência” do 

sub-continente,  os planos para superar  a  condição de periferia  do capitalismo 

central, emergem como grandes questões de análise. Os impulsos renovadores 

chegarão até a própria Igreja e aos centros universitários de formação, em que 

serão  fervorosamente  acolhido  por  boas  parcelas  do  movimento  estudantil 

mundialmente agitado. 

Assim,  sensíveis  ao  contexto  sócio-histórico,  diferentes  segmentos  da 

categoria profissional se lançam a mais ampla revisão operada na breve história 

do  Serviço  Social.  Desde  seu  início,  o  movimento  assume  um  claro  tom  de 

denúncia  que,  partindo  de  uma  crítica  societária,  acabava  numa  auto-crítica 

profissional;  ao  mesmo  tempo  que  se  propunha  renovar  o  Serviço  Social  na 

275



América  Latina,  ancorando-o  numa  compreensão  crítica  da  história  desse 

continente, que pudesse contribuir efetivamente na criação de novas formas de 

sociabilidade a partir do protagonismo dos sujeitos coletivos (Cf. Ibidem, p. 226).

Com  sua   unidade  fundada  no  largo  espaço  conformado  pelos 

enfrentamentos  ao  tradicionalismo  profissional,  este  movimento  não  foi 

homogêneo.  Segundo  Iamamoto,  por  ter  sua  emergência  histórico-social 

diferenciadas nos diferentes países; por apresentar uma vinculação ideo-política 

particular  de  seus  principais  protagonistas;  por  ser  pensado  desde  diferentes 

matrizes teóricas e inspirado por diversos projetos societários, o movimento da 

reconceituação  do  Serviço  Social  se  cristaliza  como  uma  unidade 

contraditoriamente  dialética  de  diversos  momentos.  Trata-se,  pois,  nessa 

perspectiva, de uma “unidade problemática”.157

A  dita  problematicidade,  na  particularidade  do  Serviço  Social,  se 

expressará tanto nas formas de exercer a crítica e de formular propostas, quanto 

no conteúdo atribuído a “o novo”.  As tensões internas ao movimento que vão 

marcá-lo desde o início são assim retratadas pela autora:
“A pesar de haber sido gestado en medio de la política desarrollista y 
de  haber  sido  tributario  de  sus  parámetros  teórico-analíticos,  el 
movimiento de  reconceptualización a partir de la década de 70 se 
encuentra  fuertemente  marcado  por  la  presencia  de  análisis  y 
propuestas  profesionales  con  nítida  inspiración  marxista,  creando 
una brecha con sus propias producciones iniciales”. (Ibidem, p. 229).

Então, quais são as fontes que abastecem o projeito profissional crítico no 

âmbito  do  Serviço  Social?  Que características  comporta  o  pensamento  crítico 

com o qual a reconceituação dialoga? 

Primeiramente,  temos que reconhecer  que,  um dos filtros  fundamentais 

157 Sobre a particularidade brasileira, dirá a autora: “Por estar en un sentido contrario a la ‘ideologia 
oficial’ estas ideas tuvieron una difusión comprometida, además de que se plasmaron como una 
expresión política y profesional minoritaria en el colectivo de los Asistentes Sociales [...] El eje 
central del debate brasileño hasta la primera mitad de los años 70, se diferencia radicalmente de 
las  temáticas  centrales  de  la  reconceptualización  en  la  mayor  parte  de  los  países 
latinoamericanos. En Brasil, el enfrentamiento con la herencia de la reconceptualización se dará 
de forma tardía en medio de la crisis de la dictadura” (IAMAMOTO, 2003, p. 235-6). Neste sentido, 
pode se afirmar que, no Brasil particularmente, o encontro com a herança crítica do movimento 
latino-americano de reconceituação se produz especialmente na passagem da década de 1970 a 
de 1980, fortemente motivado pelo clima de lutas sociais pela democratização dessa sociedade, 
interditada pelo Golpe Militar de 1964, acirrado em 1968 com o “Ato Institucional” Cinco (AI. 5). Por 
sua caraterística peculiar de ocorrer em meio a um regime repressivo e ditatorial, em boa medida  
explica  porque  as  perspectivas  “modernizadoras”  e  desenvolvimentistas  predominaram, 
defendendo um desenvolvimento capitalista  ”nacional”,  e  representariam o Brasil  no processo 
latino-americano  de  reconceituação.  Para  estudiosos  da  época,  é  nítida  a  influência  das 
“perspectivas  modernizadoras”  no  movimento  de  reconceituação,  especialmente  a  partir  do 
trabalho de instituições como o CBCISS no âmbito do Serviço Social brasileiro (Cf. Netto, 1992).  
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que esta aproximação inicial do Serviço Social com o pensamento social crítico 

em  Nossa  América  foi  o  das  organizações  “político-partidárias”  efetivamente 

atuantes na cena sócio-histórica  da época.  Essa aproximação,  para a  autora, 

frequentemente operou a favor de uma relação de “identidade” entre “trabalho 

profissional”  e  “práxis  política”,  enfatizando  as  dimensões  políticas  da  sua 

atividade  e  estimulando  os  assistentes  sociais  a  assumirem  o  “compromisso 

histórico” com as classes oprimidas de  Nossa América, enquanto um segmento 

particular da mesma. O problema foi quando essa “vontade política” começou a 

se distanciar mais e mais do exercício de uma crítica efetiva capaz de levar a 

consciência  teórica  profunda  do  conjunto  de  determinações  que  subjaz  na 

intervenção profissional,  e  passa a se  traduzir  mecanicamente  numa sorte  de 

“messianismo” idealista politicamente catastrófico. Para evitar uma queda destas, 

que  limitou  largamente  a  eficácia  histórica  do  movimento  latino-americano  da 

reconceituação,  é  fundamental  restabelecer  a  interlocução  crítica  com  o 

conhecimento  acumulado,  e  um  árduo  trabalho  de  elaboração  intelectual  – 

condições que não estavam presentes na reconceituação (Cf. Ibidem, p. 230).

Desse modo, pode se afirmar que esta primeira aproximação do Serviço 

Social com o marxismo em Nuestra América caracterizou-se por uma insuficiente 

apropriação  da  “teoria  social  crítica”  a  partir  de  fontes  genuínas,  fato  que 

comprometeu largamente a compreensão da realidade e as estratégias traçadas 

para  transformá-la.  A  mesma,  operou-se  fundamentalmente  através  dos 

“Manuais” de divulgação do marxismo – com destaque para os autorizados pelo 

“marxismo  oficial”  da  já  stalinizada “Terceira  Internacional”.  Dessa  maneira, 

respondendo  a  exigências  práticas  imediatas,  houve  uma  forte  tendência  à 

apropriação superficial e utilitarista das obras de Lênin, Trotski, Mao e Guevara, 

fato que marcou o dito processo, constituindo o chamado “marxismo sem Marx” 

do movimento, que abriria as portas para a “invasão positivista” do marxismo da 

reconceituação (Cf. Ibidem, p. 231).

Como  é  sabido,  as  contradições  entre  propósitos  políticos  e  recursos 

teóricos  para  compreender  a  rede  de  mediações  efetivamente  presentes  não 

demorarão  para  aparecer.  A  distância  entre  os  projetos  de  transformações 

radicais e os resultados histórico-concretos obtidos, tornam-se um hiato cada vez 

mais angustiante. Assim, o discurso marxista passa gradualmente a conviver com 

uma teoria eclética, implicando a incapacidade de materializar minimamente as 
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aspirações declaradas. Para a autora, o movimento  combinava uma “ética de 

esquerda” e uma “epistemologia de direita”.

No  âmbito  da  profissão,  tanto  o  “fatalismo”  impotente,  quanto  o 

“messianismo”158 aparentemente todo-poderoso,  são o resultado de uma práxis 

esvaziada  de  historicidade.  Esse  quadro  histórico,  favorece  amplamente  a 

cooptação  de  intelectuais  potencialmente  críticos,  os  quais,  mesmo  as  vezes 

sofrendo sincero “mal-estar”, resignam-se a conviver com ela e a aceitá-la.

Por  tudo  isso,  o  processo  de  reconceituação,  com  seus  limites  e 

potencialidades,  se  constitui  num  antecedente  fundamental  do  projeto 

profissional  crítico  na  contemporaneidade.  O  balaço  crítico  do  primeiro, 

indispensável, deve estar contido na formulação e construção desse último, tendo 

em vista que o problema do caráter da “unidade” do movimento se volta seminal.  

Também estreitamente vinculada a mesma, se encontra a questão da formulação 

de um pensamento (efetivamente) histórico-crítico em Nossa América, que inspire 

e alimente o projeto profissional crítico. Por isto, recompor teórica e politicamente 

sua unidade é o desafio da época.

158 O primeiro, partindo da naturalização da vida social, isto é, de uma historicidade à margem  das 
vontades humanas, denunciará a “perversão inata” que caracteriza a profissão – ligada às redes 
de um poder onipotente que não deixa  espaço algum para autonomia na atividade profissional; 
este, carrega com a maldição de objetivar a vontade das classes dominantes; ou seja, o assistente 
social estaria fatalmente condenado a reproduzir  as relações sociais capitalistas. Como contra-
face, o messianismo,  super-estimando a vontade dos sujeitos da profissão, não repara muito nos 
condicionamentos efetivos que operam na intervenção profissional, numa perspectiva que tende a 
idealizar as condições de trabalho e a hipertrofiar  possibilidades materiais de transformar o real-
histórico (Cf. IAMAMOTO, 2003, p. 233). 
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A MODO DE CONCLUSÃO 

Capitalismo: êxtase e agonia...

Sob a hipótese de que o sócio-metabolismo do capital tem atingido “limites 

absolutos”  que  são  irresolúveis  dentro  da  sua  estrutura;159 que  os  mesmos 

exigiram a erosão dos  “compromissos sociais”  entre as classes, provocando a 

emergência de um conjunto de  explosivos conflitos sociais que vão a outorgar 

uma nova  particularidade  à  “questão  social”,160 a  pergunta  pelos  impactos  no 

significado social da profissão se impus como fundamental. 

Todo indica que estamos em face de uma “crise de civilização” que detona 

quando  o  conjunto  de  politicas,  instrumentos  e  dispositivos,  que  atuavam  no 

processo do “controle social” - processo necessário para a reprodução de toda 

sociedade de classes - como alavancas impulsionadoras, foram desmantelados 

um após do outro, por ter-se tornado obstáculos para o funcionamento adequado 

do sistema.161 Isto ocorre, claro, uma vez que o capital logra impor uma derrota 

contundente ao projeto que se apresentava como superador: o comunismo. 

Na nossa leitura, a época de “ascenso histórico” do capitalismo fechou-se. 

A  cena  contemporânea  mostra,  fragmentadamente,  o  “ocaso”  da  promessa 

burguesa  dum  progresso  social  crescentemente  abrangente,  a  partir  do 

“desenvolvimento”,  como  base  de  uma  paz  social  substantiva  e  duradoura,  

afirmada na garantia dos direitos humanos. Longe disso, o que hoje se registra é 

uma intensificação dos impulsos do capital por se reproduzir a qualquer custo, 

acirrando suas tendencias destrutivas, enchendo de violência e barbárie a vida 

159 Dizemos que a crise estrutural é de natureza diferente que as crise de conjuntura, posto que 
das mesmas, em geral,  resultam transformações profundas e douradoras no conjunto da vida 
social.
160 Tanto a “questão ambiental”, quanto o acirramento da “miséria endêmica”, expressam limites 
estruturais do sistema do capital. A ultima, além de produzir  todo tipo de doenças, atua como 
multiplicador  das  formas  de  violência  social,  da  “marginalidade”  e  a  degradação  moral, 
constituindo-se num traço marcante da “questão social” na contemporaneidade. Por sua vez, os 
fenômenos ou problemas que hoje mais preocupam à “sociedade civil”: como la delinqüência, a 
drogadicção, a imigração “ilegal”, a “explosão demográfica“ nas grandes urbes (uma verdadeira 
hiper-trofia  urbana),  o  desemprego,  a  insegurança social,  voltam-se fontes de mais miséria  e 
violência social, formando um perverso movimento em espiral com traços nítidos de regressão 
civilizatória que barbariza a vida social.
161 Nunca esta demais lembrar que seria um reducionismo atribuir-lhe à lógica imanente do capital 
a responsabilidade exclusiva pelo desdobramento histórico. O processo histórico se realiza com 
resistências,  com  contradições  e   conflitos,  sendo  as  lutas  de  classes  (hoje  largamente 
assimétricas)  as  possibilitadoras de esticar  ou  redefinir  os  limites  do sistema,  de demorar  os 
efeitos mais destrutivos do mesmo, bem como de supera-lo.
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social.162 Suas pulsões inatas de se expandir sempre mais; seu afão de  poder 

inerente, lhe impossibilitam hoje manter uma modalidade “tranqüila” de regulação 

das  tendências  mais  depredadoras  e  desumanizantes  que  sua  reprodução 

implicam,  de modo de lograr  uma “administração”  adequada e abrangente  do 

sócio-metabolismo. Assim, parece que o quadro é de uma “ordem” social  que 

tem-se tornado incontrolável.

Sem duvidas, o sintoma mais agudo da crise atual, que mostra claramente 

o predomínio das “forças destrutivas” do capitalismo (uma das expressões mais 

preocupantes da “questão social”),  é o processo barbarizante conhecido como 

“exclusão social”, que tem como alvo fundamental à destruição de força humana  

de trabalho – o que implica em degradação material  e moral em mais de três 

quartas partes da população da terra. A formação de mega-cidades cercadas por 

gigantescas  favelas  mostra  que  o  capitalismo  contemporâneo  continua  a  se 

desenvolver produzindo milhões de “inúteis para o mundo”, processo que esta na 

base da emergência de toda uma variedade de novos racismos e segregações, 

de todo tipo, xenofobia e uma variedade enorme de sentimentos e formas de 

pensar  socialmente  regressivas.  Na  destruição de força  humana de trabalho  

centra-se a concepção de produção de barbárie na contemporaneidade.

Quando emergem os primeiros sintomas agudos da crise estrutural, já em 

inícios da década de 1970, o capital empreende uma ofensiva contra o trabalho 

em  função  de  oxigenar  seus  lucros,  um  verdadeiro  “ajuste  de  contas”  que 

implicara num efetivo recuo das “dimensões civilizatórias” que a ordem burguesa 

nalgum momento comportou. Para enfrentar sua crise de valorização, o capital 

precisou  desmontoar  as  principais  conquistas  dos  trabalhadores,  as  que  lhes 

permitiram  melhorar  certas  condições  de  vida  no  interior  do  regime.163 As 

162 É  urgente  não  naturalizar o  nível  extremo  de  perigosidade  adquirido  pelas  tendencias 
destrutivas do capitalismo contemporâneo, as quais contam com capacidade para por em risco a 
própria existência da especie. O “ajuste de contas” do capital com o trabalho – com a classe que  
vive  da  venda  da  sua  única  propriedade:  sua  capacidade  de  trabalhar,  que  responde  pela 
exigência  de recompor sua taxa de lucros,  na perspectiva desse estudo,  se constitui  como a 
substancia do atual processo de barbarização da vida social. Por outro lado, vimos que esse tipo 
de  “desenvolvimento  das  forças  produtivas”  é  produto  da  plena  realização  das  tendencias 
inerentes ao sócio-metabolismo – ou seja, não é por causa de “erros”, de uma administração ruim, 
ou de “injusta distribuição”, que seu funcionamento é anômalo; antes, esses limites estruturais, 
são fruto da realização plena da lógica que preside o movimento. 
163 Temos visto como, na dinâmica capitalista atual, ao aparente esgotamento dos recursos não 
renováveis,  suma-se  o  monumental  desenvolvimento  tecnológico  criado,  que  transforma  as 
formas de extração de mais-trabalho existentes, o que finalmente leva à queda da taxa de lucros. 
Essa só será atenuada com a instalação de uma super-exploração do trabalho ; especialmente 
nas periferias – processo que esta na base da “regressão civilizatória” de que estamos falando, 
como um signo da nossa época. Em face disso, as personificações do capital (os capitalistas),  
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promessas dum “bem-estar social para todos”, com base em empregos cada vez 

mais estáveis e bem remunerados, é uma quimera.  

Nesse contexto deve-se explicar, também, a “guerra infinita” lançada pela 

maior  potencia  imperialista  da  historia  (Estados  Unidos)  a  um difuso  “inimigo 

externo” e “interno” que, muitas vezes, é aplicada aos que simplesmente “não 

compactuam com a ordem,  como uma “necessidade” do sócio-metabolismo do 

capital, como una exigência que se impõe com a crise estrutural.164 Isto se realiza 

num movimento  que  restringe sensivelmente  as liberdades democráticas  e os 

direitos dos cidadãos, com um controle social e uma vigilância ideológica cada 

vez mais absorbente, permanente e aterrorizadora.165

A resposta do capital a sua crise, fundada numa serie de ajustes sobre as 

fontes do seu rendimento (especialmente o  trabalho vivo), considerando o atual 

estagio de desenvolvimento das forças produtivas da sociedade, se revela como a 

maior  irracionalidade  da  nossa  época,  ao  criar  desproteção  crescente  para  a 

maioria  da  classe trabalhadora  -  o  que,  contraditoriamente,  tem dado lugar  à 

explosão  das  mais  diversas  formas  de  resistência  ao  capitalismo,  tanto  no 

“centro”, quanto na periferia do sistema; que ditos protestos e revoltas logrem se 

constituir  como  alternativas  societárias efetivas  é  outro  problema,  sem duvida 

muito mais complexo.

As politicas neoliberais, implementadas para responde à crise, vão redefinir 

essencialmente a modalidade de reprodução sistêmica, o padrão reprodutivo do 

sistema capitalista. Esta re-definição trouxe a reformulação das modalidade de 

intervenção social  do  Estado  de enfrentar  as  expressões da  “questão social”. 

Defendemos que o traço que  particulariza  essa nova  intervenção estatal  esta 

dado pela crescente impossibilidade para fornecer respostas progressivas à crise, 

questão que, afinal das contas, longe de resolver as gritantes contradições as 

potencia.

conscientes  da  gravidade  das  contradições  da  ordem  social,  percebem  claramente  que  sua 
própria  super-vivencia  esta  em jogo.  A resposta do capital  à sua própria  crise responde pela 
produção da barbárie contemporânea. Para entender a ultima, temos que compreender a primeira. 
164A vigência dessa doutrina de “guerra preventiva” contra um inimigo difuso que esta espalhado 
pelo  sistema-mundo  todo,  se  realiza  tanto  em  termos  militares,  quanto  econômico-sociais  e 
culturais;  ou  seja,  atravessa  todos  os  âmbitos  da  sociabilidade  contemporânea  e  expressa, 
fundamentalmente, a impossibilidade do capitalismo de ceder espaços; com outras palavras, a 
restrição das margens de manobra do sistema.  É a própria  natureza  de sua crise a que lhe 
impossibilita não ter “todo o controle”, parafraseando a Mészáros. 
165 Desse  modo,  propor  “re-distribuir”  as  riquezas  produzidas  ou  demandar  a  ampliação  da 
Proteção Social,  assim como trabalhar  na  afirmação de direitos  ou  demandar controle  estatal 
nacional  das empresas transnacionais, vai na contra-mão das tendencias atuais. 
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Em  tanto  na  fase  anterior  a  reprodução  das  relações  sociais  adquiria 

formas  qualitativamente  diferentes,  marcadas  pelos  “esforços”  de  implementar 

certas políticas de “integração social”, de agregação de interesses e conciliação 

de classes - inclusive em algumas periferias -, no intuito de “institucionalizar” os 

conflitos e as lutas sociais, de absorber as reivindicações dos movimentos, as 

atuais exigências sistêmicas impõem que as estrategias de enfrentamento dos 

conflitos de classe operem segundo as novas condições históricas da reprodução 

ampliada do capital, a que, falando de lucros, não deixa trasluzir muita vontade de 

negociação. É assim que a funcionalidade e a modalidade de enfrentar a “questão 

social”  do  Estado  capitalista  foram  reformuladas,  provocando  um  duplo 

movimento  que  se  retro-alimenta  formado,  por  um  lado,  pelo  reforço  e 

intensificação das logicas repressivas e alienadoras do sistema e, por outro, pelo 

desdobramento  de  um  processo  de  des-universalização,  de  privatização  e 

assistencialização das políticas sociais. 

Em meio duma crise social que não é conjuntural, nem temporária; onde as 

expressões  da  “questão  social”  se  multiplicam  e  se  tornam  insistentemente 

violentas,  a  modalidade  de  regulação  dos  conflitos de  classe  do  capitalismo 

(particularmente a estrategia de  integração social das classes subalternas pela  

via da “estabilidade no emprego”) deixam de ser historicamente viáveis, o Estado, 

ao mesmo tempo, se retira do seu papel de “garantir direitos” e promover o bem-

estar geral e reforça seus traços repressivos e alienadores do “controle social”. 

Nuestra América e o desafio de recompor sua unidade 

Nas ultimas décadas, especialmente, foi abundante a documentação dos 

dramas e seqüelas deixadas pela aplicação do receituário neoliberal no mundo, 

de  modo  mais  salvagem  nas  periferias.  Não  há  duvidas  de  que  o  resultado 

histórico da implementação das politicas do chamado “Consenso de Washington” 

foi uma verdadeira “catástrofe social” para a enorme maioria da população.

A aplicação dogmática das suas “recomendações” permitiu que o sistema 

enfrente com sucesso os crescentes obstáculo (“limites estruturais”) que vinham 

ameaçando suas taxas de lucro nos inícios da década de 1970. Há consenso, 

entre  as  analises  criticas,  que  o  neo-liberalismo  representou  uma  verdadeira 

regressão  civilizatória,  um  autentico processo  de  barbarização  social  para  a 
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imensa maioria da população do planeta. 

Por sua vez, o acirramento e a explicitação da “violência necessária” do 

sistema  para  se  reproduzir  na  pressente  fase  de  crise  estrutural,  evidenciou 

nitidamente o papel reservado para as periferias nesses tempos; mais de 30 anos 

de políticas neoliberais no continente “unificam” a  América Latina pelo  processo 

centralizado  de  degradação  civilizatória  que  garante  a opressão  imperialista 

moderna.

Contraditoriamente, essa “unidade degrada” provocada pela  aplicação das 

“contra-reformas”  neoliberais  do  FMI  e  BM,  com  tempos  e  profundidades 

diferenciadas de acordo com os antecedentes históricos singulares de cada lugar, 

determinou a emergência de um rico e diverso universo de respostas, algumas 

das  quais  tem-se  tornado  referencias  de  projetos  disruptivos  com  a  ordem 

burguesa  tardia  para  distintas  forças  e  segmentos  sociais  em  luta.  Assim, 

contraditoriamente, junto à produção de barbárie que brota da implementação das 

politicas neoliberais no subcontinente temos visto  germinar experiencias politico-

organizativas de diversos segmentos das classes subalternas, dispostos a resistir, 

com táticas e leituras diferentes, aos processos de alienação das relações sociais. 

É notório como, nos últimos anos,  Nuestra América tem vivenciado um claro - 

embora ainda muito tímido - processo de explicitação de lutas sociais e politicas 

que, a despeito do “fim da historia” e da necessidade de ideologias, mais uma vez 

a autoridade imperial dos Estados Unidos é contestada.

Com a implantação dos  terrorismos  de Estado que assolaram o cenário 

latino-americano nas décadas de 1960 e 1970 (outra nítida “regressão à barbárie” 

orquestrada pelo imperialismo norte-americano), as ditaduras militares ao serviço 

do grande capital - sempre associadas com as elites dominantes locais – foram as 

“formas mais adequadas” para realizar as “reformas estruturais” das sociedades e 

conter a radicalização das lutas pela emancipação e libertação nos vários países 

do  sub-continente.  Passadas  mais  de  trés  décadas,  ao  calor  da  experiencia 

organizativa  adquirida  na  luta  de  resistência  à  barbárie  neoliberal,  vêm-se 

difundindo  interessantes  processos  de  identificação,  projeções  e  articulações 

politicas como para afirmar que o traço fundamental da unidade atual de América  

Latina  reunião  em  torno  da  formulação  de  uma  resistência  inteligente  ao  

imperialismo contemporâneo - fundamentalmente norte-americano, mas não só. É 

esse o “cordão umbilical” que pode alimentar uma recomposição teórica, ética e 
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politica de Nuestra América.

A  premissa  é  pensar  a  unidade  de  Nuestra  América. Uma  unidade 

problemática, em processo permanente, que se constitui a partir de uma dialética 

de “identidades” e “diferenciações” peculiares dessas terras. Esse caminho de 

enfrentar o problema se opõe e disputa tanto com posições unilaterais (as que 

vêm a história como um destino inexorável,  como uma  evolução “progressiva”  

inevitável),  quanto  com  os  que  apelam  ao  “excepcionalismo  histórico”, ao 

“exotismo”, para explicar a história sistemática de opressão e resistências em solo 

latino-americano. No pólo oposto, mas movimentados por uma férrea vontade, 

encontram-se posições que generalizam exageradamente os traços comuns dos 

seus  povos,  subestimando  as  efetivas  diferenciações  existentes.  O  problema 

desse movimento é que se sustenta numa homogenização um tanto superficial da 

problematicidade da totalidade social latino-americana, o que muitas vezes tem 

levado ao isolamento politico, ao sectarismo e ao vanguardismo, dos grupos que 

resistem ao capital. 

Por isto, o “latino-americanismo” dos nossos dias tem que ser pensado não 

como uma identidade homogênea, sem ou com poucas diferenciações históricas, 

idéio-culturais,  sócio-politicas,  mas  como  unidade  problemática  que  esta  em 

processo, constituída  por  particularidades que,  desigual  e  combinadamente,  a 

produzem permanentemente, formando a realidade social do sub-continente. 

Temos  certeza  que  a  raiz  dessa  unidade se  encontra  na  posição  de 

subalternidade  ocupada,  na  condição  de  periferia dos  centros  capitalistas 

mundiais, que data das origens da  formação do sistema-mundo do capital. Esse 

é o traço que outorga  unidade a  Nuestra América,  e pode ser analisada como 

totalidade particular. Esse nexo, a condição de periferia, que atravessa territórios 

e povos há mais de 500 anos,  dá o caráter da unidade de  Nuestra América, 

podendo ser analisada como particularidade histórico-social do  sistema-mundo 

do capital.  Do  processo de “acumulação  originaria”  do  século  XVI  e  XVII  até 

nossos dias, o que nos identifica é a historia de opressão que sofreu. Esta ali o 

potencial emancipatório da sua unidade politica. 

Todavia,  esse  forte  traço  comum  não  pode  fazer  perder  de  vista  as 

singularidades que diferenciam as distintas formações sociais que aqui vivem e 

fazem sua historia.  Intensas divergências culturais, religiosas, artísticas, éticas, 

filosóficas, etc., que efetivamente existem e operam infirmando aquela unidade. 
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Ponderando essa dialética é que falamos de uma unidade problemática que esta 

em dinâmica permanente. 

Também, a unidade de que falamos supõe uma práxis  que a construa; 

supõe  criar  lugares  comuns,  ter  consciência  das  determinações  postas  pela 

posição ocupada na macro-estrutura reprodutiva do sistema mundo capitalista, 

assim como no usufruto do desarrolho das suas forças produtivas - fica claro que 

o  processo precisa de uma direcionalidade consciente,  de um projeto  que dê 

sentido à formação e manutenção de dita unidade. 

A pergunta que emerge, então, diz respeito aos sentidos e as estrategias 

possíveis  e  necessárias  para  realizar  o  potencial  transformador  contido  na 

unidade  sócio-politica  de  Nuestra  América. O  problema  da  existência  de 

condições maduras na região para consolidar experiencias societárias disruptivas 

com  a  ordem  burguesa,  de  se  é  capaz  de  representar  uma  alternativa 

historicamente  viável  ao  capitalismo,  é  uma  questão  incontornável  que  diz 

respeito  à  atualidade  da  luta  contra  o  imperialismo  que  será  respondida  na 

historia.

O desafio da Emancipação humana em tempos de barbárie

Dizemos que a crise estrutural que o capitalismo arrasta desde metade da 

década  de  1970  implicou  um  conjunto  de  novas  exigências  sistêmicas  para 

garantir  sua reprodução ampliada. Novas exigências da acumulação do capital 

impõem  readequar,  num  sentido  socialmente  regressivo,  desumanizador, 

barbarizante,  o  conjunto  de estratégias  e dispositivos  que realizam o  controle 

social, questão que acirra as múltiplas expressões da “questão social”. 

Dizemos,  também,  que  tal  redefinição  e  reorganização  do  conjunto  de 

atividades que trabalham para a reprodução das relações sociais aconteceu junto 

com  uma  radical  alteração  da funcionalidade do  Estado  capitalista,  que  re-

converte sua  modalidade de enfrentar  as crescentemente explosivos conflitos e 

lutas sociais num horizonte nada progressista nem civilizatório.  Nesse sentido, 

vimos  que  no  âmbito  das  politicas  sociais,  processasse  uma  complexa 

combinação  de  des-universalização, privatização-mercantilização,  e 

assistencialização das  mesmas.  Esse  processo  só  pode  se  realizar  se 

complementado  com  o  reforço  das  dimensões  repressivas  da  ordem, 
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especialmente  contra  a  “população sobrante”,  e  ao  custo  da intensificação da 

“violência sistêmica necessária” e os níveis de alienação social. 

É  precisamente  nesse  contexto  que  a  demanda  profissional  - sócio-

historicamente constituída, determinada pelas relações de forças entre as classes 

e  seus  segmentos  em  cada  conjuntura  –  é  permeada  pelas  “tendencias 

regressivas” dos  parâmetros “tecnicistas e produtivistas” do capitalismo global, 

negando as conquistas mais profundas do pensamento critico.166

Defendemos a tese de que, a partir da crise estrutural do capitalismo, a 

demanda sócio-histórica do Serviço Social vem-se alterando, fazendo com que o 

seu  significado social sofra uma  metamorfose, uma vez que a tendencia que o 

restringe a trabalhar basicamente na implementação de politicas e dispositivos 

sociais de contensão da barbárie capitalista (e cada vez menos em processos de 

formulação politicas) parece predominar no espaço profissional. Na medida que 

os sentidos da sua intervenção se restringem à administração de certas refrações 

da “questão social” (e já não trabalhar na construção das possibilidades para a 

superação da mesma), as margens da autonomia relativa tendem a se estreitar. 

Com  outras  palavras,  se  as  atuais  tendencias  societárias  não  são 

revertidas, é muito provável que a profissão seja cada vez mais requisitada para 

atuar na implementação do conjunto de planos e programas sociais que visam 

mais a gestão e a administração do processo de barbarização da vida social em 

curso (considerado “irreversível” pelos ideólogos do sistema) que sua resolução.

A pergunta pela metamorfoses do  significado social do Serviço Social na 

atualidade,  determinada  por  novas  exigências  postas  pela  atual  modalidade 

sócio-reprodutiva  do  sistema,  foi  respondida  sob  a  perspectiva  da totalidade, 

buscando  identificar  os  nexos  existentes  entre  dita  metamorfose  e  as 

transformações societárias  da presente  fase da ordem burguesa.  Assim,  para 

explicar efetivamente as redefinições da  profissão na cena contemporânea foi 

preciso captar os  atravessamentos macro-societários fundamentais.

Identificamos que há uma relação estreita entre a natureza estrutural da 

166 Segundo a nossa hipótese diretriz, dita tendencia pressiona para uma reformulação do “perfil 
profissional”  dos assistentes sociais na contemporaneidade, intimamente associada à variação 
substantiva da sua demanda sócio-histórica -  sua “base de sustentação sócio-ocupacional”. Nas 
ultimas décadas,  a hegemonia de propostas de “adequação ao tempo histórico”,  de  aggiornar 
saberes e competências profissionais de acordo com as expetativas  do mercado de trabalho, 
estão  estreitamente  –  embora  não  seja  evidente  –  articuladas  com as  novas   exigências  da 
reprodução da sociedade do capital  na sua fase atual,  e marcam o claro retrocesso histórico 
experimentado pela categoria nas ultimas décadas na América Latina.
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crise  e a re-adequação do conteúdo da instrumentalidade do Serviço Social aos 

novos  tempos,  mediatizado  pelo  processo  de  erosão  das  condições  de 

estabilidade  dos  empregos,  que  avilta  as  potencias  criticas  da  atividade 

profissional – o que terá serias conseqüências na manutenção das margens de 

autonomia conquistados face a demanda institucional.

Para responder à sua crise estrutural o capitalismo ensaia um conjunto de 

re-estruturações,  que afetam todos os  âmbitos da vida  social.  A  chamada re-

estruturação produtiva do capital, em função de responder às suas exigências de 

valorização,  comporta  um conjunto  de novas  imposições ao  trabalho que vão 

enfraquecer severamente suas forças e posições. Neste sentido, em quanto tipo 

particular de trabalho, o Serviço Social tem corrido a mesma sorte que o conjunto 

da classe que vive da venda de sua única propriedade: sua força de trabalho. Não 

há duvidas que precarização das condições de trabalho e desemprego de longa 

duração tem sido os traços decisivos da realidade sócio-profissional nas últimas 

décadas. 

A reflexão  sobre o exercício profissional mostrou que as condições sob as 

se realiza a venda da força de trabalho em numa boa medida definem os limites e 

possibilidades  dos  segmentos  críticos  da  categoria  profissional.  É  pela 

intensificação da subordinação do trabalho ao capital, como expressão da crise 

estrutural  que a restrição das margens de  autonomia  relativa na  definição da 

instrumentalidade da  atividade  profissional  se  afirma  como  tendencia 

dominante.167 Por se tratar dum trabalho assalariado, essa perda de autonomia se 

reforça com instabilidade salarial, deixando o caminho aberto para a “cooptação 

consentida” (Menegat, 2007). 

Afirmamos  que  crise  dos  projetos  societários  emancipatórios  contribuiu 

muito  para  a  consolidação  dum  movimento  avassalante  de  “subordinação  ao 

dado”,  de  naturalização  da  realidade  social,  que  devem  numa  especie  de 

capitulacionismo aos tempos, onde aliviar o extremo é o único possível de fazer 

mudar  algo  para  que nada mude é  o  resultado oculto  das intervenções ditas 

“progressistas”.  Se a ordem social  é naturalizada o absurdo cause das coisas 

167 O  Serviço  Social  é  seriamente  afetado  na  sua  “autonomia  política  relativa”,  a  qual  é 
historicamente determinada; por isto, ela é dinâmica e esta aberta a possíveis ampliações. Ou 
seja, entendemos que com o “re-ascenso das lutas sociais” ditas margens de autonomia podem 
ser redefinidas. 
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continuará seu caminho, e não serão raras as experiencias profissionais que, com 

mais  ou  menos  consciência  e  eficacia,  se  encontrem  trabalhando  na 

administração ou gestão dessa crise cronica do capitalismo, que é a substancia 

da  barbárie contemporânea.

Com tudo, concluímos em que, a pesar dos enormes avances produzidos 

pelos  segmentos  críticos  da  categoria  profissional  (especialmente  com  o 

Movimento de Reconceituação e até hoje), a contemporaneidade mostra que as 

tendencias para  reduzir o profissional a um administrador da barbárie neoliberal 

tem-se renovado, ganhado vigor e espaços importantes. Todavia, há experiencias 

hoje  que  desde diversos interstícios do sócio-metabolismo do capital, com mais 

ou  menos  eficacia  e  contundência,  estão  travando  heróicas  resistências,  e 

experimentando  tentativas  de  orientar  a  instrumentalidade  da  atividade 

profissional no  sentido  da  produção  de novas  relações sociais,  para  além do 

capital. Novas relações sociais ancoradas num projeto de emancipação humana, 

de  superação  do  atual  modo  de  organizar  a  sociedade  que  crescentemente 

destrói humanidade e barbariza a vida social.
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