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Resumo [ BCH-UFC l
o presente artigo analisa os caminhos da expan-
são e reprodução do capital no âmbito mundial,
em resposta à crise deflagrada a partir do final do
século XX. Compreendidas, ora, como crise do
modo de Regulação Fordista, ora, como crise do
capital global, as teorias explicativas dos proces-
sos atuais não logram conectar suas análises numa
concepção ampla. Coteja-se, neste trabalho, a
teoria regulacionista com a análise marxista
sistêmica, sugerindo que ambas desenvolvem cer-
tos pontos de análise que consideram prioritários,
mas que findam por perder a perspectiva unitária
da complexidade fenomênica da realidade. O tex-
to aponta como conclusão para uma análise que
busque superar a limitação parcial de cada
enfoque, proporcionando o encontro da perspec-
tiva fenomênica e culturalista da teoria da
regulação com a observação do movimento de
reprodução global do capital, como faz o marxis-
mo sistêmico, seria melhor opção metodológica
de análise para a economia política crítica, volta-
da para a fundamentação teórica da área de tra-
balho e educação.
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This paper presents an analysis of the global
expansion and the systemic crises of capitalism in
the last decade of the twentieth century. Considered
as a crisis of the Mode of Social Regulation by some
scholars, or as a systemic crisis by others, these
partial/y exp/ained theories have not been ab/e to
explain the processes involved in a comprehensive
way that succeeds in connecting essence and
phenomenon. This work puts together c1assical
Marxism and the Regulation Theory as
comp/imentary ways of analysis. It succeeds in
composing a global approach that a/so gives a good
rnethodologics! perspective for politica/ economy
in the area of work and education in present times.
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A consideração de aspectos específicos não

deve obscurecer a necessidade de compreender a

articulação entre os múltiplos fatores intervenientes
numa sucessão histórica, incluindo a hierarquia dos

diversos elementos determinantes e a totalização
unificada do processo. Afastando-nos da critica a

aspectos secundários da globalização, que mantem
intocados os fundamentos do capitalismo, queremos

chamar a atenção para a complexidade e unidade
do Modo de Reprodução Social-Metabólico do Ca-

pital, utilizando a expressão de Isván Mészaros, a
partir de um enfoque amplo e unificadorque perce-

ba a especificidade fenomênica dos diferentes as-
pectos importantes ao lado da permanência essencial

dos determinantes mais profundos de reprodução
do capital. Entabularemos a seguir a exposição cen-

tral, de caráter teórico-metodológico, de como se

compreendem as transformações econômicas,
tecnológicas, sociais e políticas atuais, sob o manto
da mundialização do capital.

Crise do Fordismo ou Crise do Capital? - Uma
Questão Teórico-Prática na Base da leitura Econômica

Um aspecto importante na discussão da cri-
se por que passa o mundo atual diz respeito ao

limpe
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enfoque teórico empregado pelos diversos auto-

res da economia política. Nossa análise cotejará

as principais contribuições à compreensão da pro-

dução e reprodução do capital, tendo em vista

uma crítica sólida da "globalização capitalista".

Utilizaremos como base duas perspectivas que

derivam da economia política marxista. Por um

lado, o enfoque totalizante, centrado na busca das
determinações centrais da articulação reprodutiva

do capital no mundo. Este enfoque mostra sua

força, por exemplo, na construção complexa de

Mészáros (1995; 1998) através do conceito de
modo de reprodução social-metabólico do capi-

tal, o qual nos permite compreender o movimen-
to unificado e a lógica global-sistêmica do
desenvolvimento mundializado atual do capital.

Por outro lado, observaremos enfoques como o
da Teoria da Regulação e outros, não declara-

damente regulacionistas que, centrando sua aná-

lise na articulação da produção capitalista com os
contextos históricos de organização societária ao

longo do século XX, incorporam elementos histó-

rico-fenomênicos, contribuindo com a complexi-

dade de nossa análise.

Por enfoque totalizante, queremos nos refe-
rir aos trabalhos que conferem prioridade à
compreensão da sociedade e da produção e re-

produção derivadas das relações fundamentais do

capital no plano da análise abstrata e das contra-
dições delas decorrentes. Isto significa que suas

perspectivas partem da central idade da contradi-
ção capital versus trabalho como elemento
determinante fundamental dos processos sócio-

históricos, mesmo que fiquem obscurecidos aspec-

tos históricos específicos de espaços geopolíticos
e econômicos diferenciados. A grande contribui-

ção destes trabalhos consiste em desenvolver uma

perspectiva do fenômeno histórico como mani-

festação do ser capital em suas abstrações essen-
ciais. Esta lógica totalizante e unitária do capital

interfere de forma influente na constituição histó-

rica humana, incorporando as contradições que

lhe são inerentes. A dinâmica reprodutiva do ca-
pital, analisada num nível de abstração elevado,
finda por desaguar necessariamente na percepção

da emergência freqüente dos momentos de crise

que poderiam levar à destruição da própria forma

de produção dominante.
Entretanto, as especificidades e transforma-

ções concretas da produção e da reprodução do

capital ao longo do tempo, as variadas démarches
das lutas reais que incorporam os movimentos
sociais, que se baseiam em constituições históri-

cas e culturais específicas, redirecionam, no mo-
vimento real, os encaminhamentos do capital. São,

desta forma, elementos de grande relevância para
a análise da economia política crítica que recons-

trói o real, incorporando os elementos históricos

e acidentais intervenientes.
As diversas variantes nacionais do capita-

lismo, com suas estruturações sociais, culturais e

políticas específicas, inclusive com articulação

entre processos produtivos organizados sob lógi-
cas diferenciadas (aquilo que Trotsky chamou de

forma de desenvolvimento desigual-combinado do

capital), são de fundamental importância para a

compreensão da totalidade unitária do desenvol-

vimento do capital, cujo caráter demonstra arti-
cular dialeticamente as esferas local e mundial.

Estas variações de forma não se configuram como

excrescência, anomalias do modelo abstrato, nem

seriam simplesmente partes orquestradas de um
todo "i nternamente coerente", defin ido

unidirecionalmente a partir da lógica central,

como por vezes é compreendida simploriamente
esta articulação de diferentes procedimentos de
produção sob uma lógica hegernõnica- . A consi-

deração relevante destas manifestações fenomê-
nicas variadas não pode ser confundida com uma

concepção diversionista, que desviaria o foco de
análise das questões centrais e das determinações

2 Como exemplo deste tipo de leitura socioeconômica pode-
mos citar algumas interpretações em extremo lineares e
funcionalistas do papel desempenhado pela agricultura cam-
ponesa no Nordeste do Brasil. As formas de produção
campesina, familiar etc, e relações como a "meia", o compadrio,
entre outras, são tidos como formas acessórias do capitalismo
local que rebaixam o custo de reprodução da força de trabalho
(o que efetivamente acontece), sem consideração das con
ções políticas, sociais e, mesmo, econômicas que esta
vência complexa traz ao desenvolvimento do prõ
capitalismo em sua forma industrial e financeira.
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essenciais para elementos secundários acidentais

ou acessórios.
Podemos perceber a importância da consi-

deração sopesada dos determinantes essenciais da

reprodução do capital, para a superação das apa-

rentes diferenciações culturalistas, na obra basilar

de Francisco de Oliveira (1988). Nela, Oliveira

recusa a separação dual centro-periferia tanto no

âmbito nacional como global, partindo da defini-

ção prioritária da lógica concentradora básica do
capital. Considera de forma subsidiária a existência

de divergências fundamentais entre os processos

econômicos desenvolvidos nos países capitalistas
centrais e nas nações "dependentes" derivados de
diferenciações culturalistas, buscando na dinâmi-

ca do próprio capitalismo e em sua contradição
da concentração da riqueza e socialização da

pobreza em todos os níveis geoeconõmicos a gê-

nese do suposto dualismo socioeconômico mani-
festo nas esferas mundial e local.

István Mészáros (1995) é outro autor que,

com sua perspectiva teórica sintética, centra sua

análise sobre a totalidade e unidade da reprodu-

ção social do capital mundial, preocupando-se em

desvendar os mecanismos atuais de reprodução e
as possibilidades de superação, na esfera global,

do Modo de Reprodução Social-Metabólico do
Capital, o qual declara incontrolável por princí-

pio. Mészáros afirma que a incontrolabilidade do

"ser" capital já declara, por si, a inocuidade defi-
nitiva das tentativas de se estabelecer limites, acor-

dos ou o que seja, que intente o Estado, ou mesmo
setores dos próprios capital istas, no sentido de
submetê-Io ao domínio de sistemas de regulação '

ou quaisquer processos que visem apenas a ame-
nizar suas contradições.

Sem imputar qualquer reducionismo às

obras destes autores que fazem a opção necessá-

3 A incontrolabilidade do Capital será assunto retomado em
nossa anál ise mais adiante, no entanto sob outra perspectiva: a
de que o estabelecimento de controles sociais pode apontar,
como manifestação de uma revolução dinâmica, isto é, que
não se deixe exaurir na tentativa de impor controles parciais, a
instauração de um primeiro degrau de uma série de transfor-
mações e controles erigidos pelo coletivo autônomo dos pro-
dutores sociais da riqueza.

ria de desvendamento do movimento totalizado

do capital através da busca das essências, obser-
vamos que os aspectos concretos da estruturação

fenomênica da reprodução capitalista nos con-

textos nacionais e locais são elementos cabal-

mente importantíssimos como redirecionadores

dessa própria essência histórica da sociedade ca-

pitalista, tendo influência fundamental igualmen-
te sobre os processos e possibilidades de

superação ou retomada da reprodução global do
capital. Neste sentido é que consideramos im-

portante a composição de uma visão unitária mas

que também dê conta da complexidade con-
textual, incorporando dialeticamente os enfoques

que centram sua análise na especificidade histó-
rica dos fenômenos. Esta se refere tanto ao de-

senvolvi mento d iacrôn ico evol ucionário,

representado pelos momentos históricos da pro-
dução capitalista, de per se, em seus segmentos

dominantes, quanto às características regionais,
culturais, ou nacionais, das variadas unidades do
capital mundial. Com efeito, se apresentam, por

exemplo, como contribuições relevantes para a

compreensão das démarches e dos embates reais

do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, os
enfoques teóricos de economistas como Celso

Furtado (1999), representante das teorias

desenvolvimentistas de matiz nacionalista. A Te-

oria da Dependência, e todo o campo que com-
preende a Teoria da Regulação, também se
incorporam neste grupo da análise de teor

fenomênico, entre outros.
Os dois primeiros exemplos (as teorias do

Desenvolvimento Nacionalista e a Teoria da De-

pendência) contribuem com a compreensão de
aspectos particulares (fenomênicos) das conjun-

turas históricas nacionais dentro do quadro do ca-

pitalismo mundial, mesmo que exacerbem
elementos culturalistas das pertenças nacionais no

desenvolvimento capitalista, ou findem por esta-

belecer leituras equivocadas das possibilidades de

afirmação subjetiva dos setores capitalistas "de-

pendentes", sem consideração acurada da tensão
dialética entre subordinação e concorrência dos
capitais nacionais e global.

iiiiiI, II1illt IIIII!!!!1I1
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nômico do Estado do bem-estar social europeu e
norte-americano. Nomeadas por esta teoria de MRS

Fordista, as formas levemente diferenciadas de ar-

ticulação político-social do capitalismo central euro-

americano mantiveram realmente mais elementos

de confluência do que de divergência, embora com

especificidades, principalmente por parte do mo-

delo político estadunidense. E, aparentemente,

conseguiram superar momentos de crise do capi-

tal nos países em que foi implantado, ressalvada a

discussão em torno de se houve superação ou trans-
ferência para a periferia do ônus social desta per-

manência. Ao final, subsiste o capitalismo.
Dois aspectos necessitam ser esclarecidos

e criticados na análise regulacionista. O primeiro,
derivado do caráter eurocêntrico aludido no pa-

rágrafo anterior, é a projeção da realidade social,

econômica e política (histórica) especificamente

européia, como modelo da análise aplicável ge-
nericamente à produção capitalista em todo o

mundo. Acrescente-se a isto que a análise nacio-

nalizada do entranhamento social e cultural da

produção capitalista levou à ponderação exage-

rada dos aspectos formais de constituição do Es-

tado como mecanismo de organização de caráter
público e direcionamento dos processos sociais,

com o descuido para com a consideração de

determinantes históricos essenciais derivados da
lógica reprodutiva do capital. Findou-se por des-

conhecer a estruturação sistêmica e o engen-

dramento social amplo do Estado capitalista, no
sentido da articulação orgânica de sua forma e
atuação com o desenvolvimento de uma sociabi-

lidade específica vinculada à instauração da

hegemonia burguesa.

Por outro lado, a perspectiva inicial crítica

(mesmo que não radical), sugerida pela análise

da regulação, foi paulatinamente modificada por
analistas econômicos e sociais que, declarando-

se "regulacionistas", estabeleceram desvios fun-

damentais em relação ao escopo inicial da teoria.

Na Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo,

o chamado "mundo acadêmico anglófono'
suscitou a emergência de regulacionistas que já

não buscam mais compreender como o capitalis-
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Quanto à última corrente citada, os regula-
cionistas, seu iniciador - Michel Aglietta - partiu

de uma perspectiva fundamentalmente marxista

para compreender o sistema essencialmente con-

traditório que é o capitalismo, e por que conside-

rada sua tendência permanente à crise, conseguira

(e como) superar as crises históricas por que ha-

via passado ao longo do século XX. A Teoria da

Regulação surgiu, assim, como uma tentativa de

compreender como o capitalismo ocidental en-
controu meios de sobreviver em meio à sua dinâ-

mica autodestruidora. Procurar-se-ia desvendar as

relações entre a organização econômica capita-
lista, em suas variantes internas de processos di-

ferenciados, e as formas políticas e culturais
articuladas com aquela, nos Estados Unidos e nos

países europeus de capitalismo "desenvolvido".

A idéia da existência de um Modo de
Regulação Social (MRS), que seria a articulação

de processos econômico-produtivos com as estru-

turas políticas e sociais nacionais, é o ponto cen-

tral desta teoria. No espaço de cada economia

nacional, a elite capitalista estabeleceria uma com-

posição dos subsistemas políticos e culturais na-

cionais com a reprodução do capital, visando a
minorar os elementos de contradição e a tendên-

cia à crise, através de concessões políticas e eco-
nômicas às classes trabalhadoras articuladas pelo

Estado. Em troca, ou melhor, por intermédio des-

tes processos, estaria estruturado um sistema so-
cial (MRS) que incluiria cultural e politicamente
as classes trabalhadoras, desmobilizando soluções

radicalmente transformadoras e amenizando as

contradições fundamentais, prolongando a

sobrevida do modo de produção capitalista até a
emergência da inevitável próxima crise. O cará-

ter destas crises futuras, se crises terminais ou não,

seria definido no contexto da tentativa de
rearticulação de um novo MRS por parte do capi-

tal e das forças políticas e sociais organizadas e

em luta em meio às contradições postas pelo de-

senvolvimento capitalista.

A Teoria da Regulação traz uma contribuição
importante para a compreensão da estruturação e

do funcionamento do modelo sóciopolítico e eco-



c1assista ou supraclassista, define o elemento cen-

tral dos encaminhamentos sugeridos pela corrente

da governança. É desnecessário nos estendermos

em considerações acerca do voluntarismo que

representam estas soluções e do limitado poder

de influência e decisão de instituições e da orga-

nização social, sob qualquer formato, neste nível
microcósmico, mormente quando desarticulados

com uma visão ampla e totalizadora da dinâmica

capitalista. Quedam impossibilitados de estabe-
lecer qualquer melhoria social relevante, ou mes-

mo de consegui r contrapor-se aos processos
preponderantes de exclusão e desequilíbrio soci-

ais crescentes, determinados pela lógica sistêmica
do capitalismo mundializado.

Atendo-nos ao setor mais à esquerda da

Teoria da Regulação, restam-nos alguns aspectos

fundamentais a questionar. O mais importante

deles, a que nos referimos en passant anteriormen-

te, é o fato de que a Teoria da Regulação, ao
centrar o foco de sua análise sobre a articulação

social-nacional da produção capitalista (social
embedness of capitalist production), tendeu a su-

perestimar a possibilidade de controle do capital

pelos processos políticos e pelo aparelho de Esta-
do, articulados, ambos, no âmbito dos espaços

geopolíticos nacionais. A análise regulacionista do

entranhamento social da produção capitalista não
percebeu a possibilidade de afloramento e refor-

ço das contradições permitidos pelo fortalecimen-
to de movimentos sociais e sindicais no sentido

de explorar aspectos de radicalização possíveis.
Contrariamente, aceitou e pregou a forma de de-
mocracia parlamentar burguesa européia como

arquétipo de democracia social. As lutas operárias

e populares, fortalecidas por situações de crise das

estruturas organizacionais estatais, nos momen-
tos de pós-guerras (1918-19 e 1945), que foram

reduzidas (pela força) ou conduzidas à participa-

ção contida e controlada do sistema representati-

vo parlamentar burguês, são consideradas

importantes historicamente para algumas conquis-
tas (d. LlPIETZ, 1993), mas contraditoriamente não

são havidas como paradigmáticas de estruturações
ou opções de organização de um poder democrá-

mo conseguiu sobreviver às crises, e já não mais

se posicionam no sentido de transformar (mesmo

como reformistas) a sociedade capitalista. Explici-

tamente querem desenvolver uma teoria de cará-

ter claramente funcionalista, que permita articular

a permanência e desenvolvimento otimizado do

sistema atual, ou a sobrevivência hegemônica de
seus países dentro da forma mundializada assu-
mida pela reprodução do capital.

Analisa-se, nestes casos, a estruturação so-

cial da economia a partir de algumas categorias
marxistas isoladas, buscando a articulação de pro-

cessos de regulação permanentemente renováveis

ou localizadamente temporários que sucedam em
prolongar a sobrevida da sociedade capitalista.
Neste sentido, a Teoria da Regulação deslocou-se

para a direita e ultrapassou o próprio keynesia-

nismo, com o qual hoje se confunde. Poder-se-ia
dizer, inclusive, que certas análises keynesianas

de esquerda, defendendo um papel do Estado não

apenas como regulador, mas como instância de

direcionamento e controle do capital em geral e

da supressão progressiva do capital financeiro -

especulativo, ao lado de um papel redistributivo
manifestado em políticas sociais compensatórias,

situam-se à esquerda das propostas regulacionistas.

O desligamento posterior de toda uma cor-
rente de cientistas sociais articulados em torno da

Teoria da Governança ou Teoria da Governa-

bilidade (Governance - no termo inglês) veio de-
finir a separação radical de um grupo conservador,
sem no entanto extingüir o dilema interno daque-

la corrente teórica. A compreensão proposta pelos

teóricos da "governança", solidamente estabele-

cidos em uma série de organismos internacionais,
como UNICEF, OIT (Organização Internacional

do Trabalho), OCDE (Organização para a coope-

ração e desenvolvimento econômico), e a Agên-
cia das Nações Unidas para o Desenvolvimento,

por exemplo, desloca para o âmbito microssocial

o foco de análise da organização política e da "so-

lução de problemas" cotidianos.
A "democratização" das decisões políticas

e sociais a partir da participação de grupos e or-
ganizações da sociedade civi I, de caráter não
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tico-popular autônomo e legítimo. Descolada a

estruturação política do Estado do bem-estar social

euro-americano da unidade social que é o modo

de produção e reprodução sociais sob controle

do capital, perdida a perspectiva totalizadora e

hierarquizada dos determinantes de um modelo

social, econômico e político, abriu-se o caminho

para enfoques puramente fenomenológicos.

Desconheceu-se, nessa concepção, a es-

sência das relaçôes de capital e nunca se obser-

vou a reprodução do capital em âmbito mundial
como processo unificado. Além da superva-

lorização do papel das estruturas políticas e da
possibilidade de controle estatal sobre a produ-

ção capitalista, permite-se, a partir daquele equí-
voco quanto à compreensão de que se vivem hoje

várias transformaçôes de caráter eminentemente

revolucionário (tecnologia, ciência, informática,
organização do trabalho) , pois se perdeu a per-

cepção dos elementos da continuidade essenci-
al da reprodução do capital. A desigualdade da

constituição fenomênica assumida pelo capital,

tanto em termos de desenvolvimento histórico-

temporal, quanto em referência às diferentes for-

mas adaptadas aos contextos geoeconômicos e

pol íticos nacionais e regionais, aparece então
como diferenciação absoluta, que mantém pou-

co caráter de unidade ou continuidade.

A fragmentação da unidade dialética da re-
lação entre essência e fenômeno na constituição
histórica da sociedade tem sido, num exame mais

abstrato, a falha fundamental das análises parci-
ais. De fato, se observarmos a produção teórica

acerca da "globalização capitalista", das transfor-

maçôes tecnológicas e organizacionais aplicadas
à produção, da "Crise do Fordismo", e outras ver-

tentes que analisam as transformações subseqüen-

tes das últimas décadas, veremos que, grosso
modo, optam por deter-se ou, no mínimo, centrar-

se em um dos pólos desta unidade, não permitin-

do assim a compreensão unificada da construção

histórica, cuja complexidade vai além de qual-
quer opção parcial.

Tanto regulacionistas, com sua fenomeno-

logia do desenvolvimento capitalista, como as

perspectivas que se limitaram à observação do

desenvolvimento abstrato do capital, perderam
elementos fundamentais para a estruturação de

uma análise que desse conta da totalidade, uni-

dade e complexidade (também nas especifici-

dades) da história atual do capital mundializado.

O primeiro grupo pela inobservância dos proces-

sos e determinações mais globais do sistema inte-

grado e articulado que é a reprodução do capital,

e o segundo, de forma geral, por apresentar pou-

ca consideração pelos processos sociais e pelas
lutas populares articulados sob caráter nacional,

com a necessária interveniência da formação cul-
tural, das tradições religiosas, da estrutura políti-

ca, de todos os elementos, enfim, que representam
as concretudes dos blocos históricos específicos.

Nosso entendimento desta relação dialética

entre essência e fenômeno na constituição do Ser
Histórico se radica na Ontologia do ser social de

Georg Lukács (1980), cujas idéias fundamentais

também se encontram expostas por Sérgio Lessa
(1997). Lessa assinala que: "Na .ontolcgia de

Lukács, encontramos dois pontos de partida fun-

damentais no tratamento da categoria da substân-

cia. O primeiro: Marx teria descoberto e delineado

uma nova concepção, absolutamente histórica, da
substancial idade. O segundo: a distinção entre

essência e fenômeno tem por fundamento não

uma distinção do grau de ser entre eles, nem uma
exclusiva articulação da essência com a necessi-

dade, mas sim o fato de a essência ser o locus da
continuidade" (p. 32). Temos então dois pontos
importantes: é o caráter histórico que representa
a essência do ser, e o histórico que se constitui

dialeticamente como uma essência que se apre-

senta historicamente como fenômeno que, com o
caráter de processo, a transforma e renova.

Os seres sociais (o capital, por exemplo) têm

essências que não são dadas a priori, mas se
consubstanciam no devir histórico. "Em outras

palavras, a essência, na acepção marxiana, neste

sentido, é o complexo de determinações que per-
manece ao longo do desdobramento categorial do
ser; a essência são os traços mais profundos que
articulam em unidade os heterogêneos momen-
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tos que se sucedem ao longo do tempo. A essên-
cia é o locus da continuidade" (idem, p 33).

Lessa faz um esclarecimento importante que

será extremamente úti I para o reforço de nossa

posição acerca da globalização e da contraposição

estabelecida entre crise do fordismo e crise do

capital. Referindo-se à ontologia de Lukács, acer-

ca da relação entre essência e necessidade, assi-
nala que: "(. ..) a nosso ver, não há na ontologia

de Lukács qualquer indício de uma tal aproxima-

ção entre essência e necessidade. Pelo contrário,

não apenas esta aproximação é rechaçada todas
as vezes que o filósofo húngaro critica as mais
diversas formas que assumiu a concepção

teleológica do devir, como ainda, em várias pas-
sagens, Lukács indica uma outra relação que nos

parece decisiva para esse complexo de questões:
a relação entre essência e continuidade" (idem:

p. 35). A essência do capital, neste sentido, se

estabelece historicamente a partir do próprio de-
senvolvimento de suas formas fenomênicas: "(. ..)

não apenas os atos individuais, mas também as

formas fenomênicas historicamente determinadas

jogam um papel decisivo no desdobramento pos-

terior da essência. No caso concreto discutido por

Lukács, a essência do desenvolvimento capitalis-
ta está presente no desenvolvimento das formas

nacionais do capitalismo francês, inglês, etc. Nesta

relação, as determinações nacionais comporiam

a esfera fenomênica defronte aquelas essenciais.
Todavia, as formas nacionais que assume o capi-
talismo certamente são decisivas para o desenvol-

vimento global do modo de produção capitalista

e, por isso, são igualmente decisivas para o de-
senvolvimento da essência desta formação social"
(idem, p. 34).

Esta é a perspectiva que assumimos para a

análise da globalização como manifestação da cri-
se do capital que atinge mortalmente as formas e

instituições sociais de regulação vigentes nos pIa-
nos nacionais (ou blocos históricos nacionais, para
utilizar a terminologia gramsciana). Esta crise ins-
taura um período conturbado de busca de saídas

que, hegemonicamente articuladas pela dinâmica
reprodutiva do capital, encontram resistência (mes-

mo fragilizada e desorganizada) de setores da clas-

se trabalhadora e manifestam novas contradições.

Para a compreensão do desenrolar destes proces-

sos, é necessário aplicarmos uma análise que dê

conta da continuidade da lógica reprodutiva do

capital, de sua unidade mundial e de sua perma-
nência num nível ainda mais aguçado. Esta deve

ser, da mesma forma, uma análise que também

considere a importância, por vezes definitiva em

nível histórico, das démaches sociais e políticas

nacionais, locais, e internacionais.
Compreendemos, definitivamente, que es-

sência e fenõmeno "não se opõem enquanto ní-
veis distintos do ser; a essência não é 'portadora

do ser' nem mais nem menos que o fenõmeno;

ambos são igualmente reais. Sempre segundo
Lukács, a concepção histórica da substancial idade

inaugurada por Marx requer, com absoluta neces-

sidade, que essência e fenômeno possuam o mes-
mo estatuto ontológico" (Lessa, 1997, p. 39).

Partindo desta concepção, por exemplo, com

maior sensibilidade, influência dos movimentos

sociais e populares na redefinição e redirecio-

namento da atuação das estruturas governamen-

tais, e mesmo de aquilatar o papel do Estado. Leva,
igualmente à consideração mais acurada acerca

do impacto das transformações da base tecno-

lógica, como expressão do desenvolvimento das

forças produtivas que estabelece novos patama-
res para as relações sociais de produção. Torna

complexa a própria compreensão de Estado e a

ponderação de seu papel, que passa a incorporar
a condição da contradição de forma mais clara e

concreta em suas intervenções, com a considera-

ção de aspectos de sua constituição formal, a par-

tir da composição de blocos históricos específicos
que têm articulação, estrutura de classes e partici-

pação diferenciada a cada momento.

O risco, que se deve levar permanentemente

em consideração, é o da perda da unidade e tota-
lidade hierarquizada da realidade. Para contorná-

10, cabe sopesar concretamente, a cada momento
histórico particular, o poder destas intervenções

e demandas populares e da mediação orquestra-
da pelo aparato estatal, frente à influência deter-



li

minante da lógica dominante na sociedade capi-
talista: a permanência da extração necessariamente
ampliada de sobrevalor produzido pelo trabalho.

É na complexa articulação destes níveis de

continuidade e de transformação que reside uma

interpretação mais concreta da realidade do capi-

talismo mundializado de nossos dias. Faz-se ne-

cessário, desta forma, superar as concepções

parciais que apenas observam isoladamente os
elementos de mudança fenomênica ou os de con-

tinuidade de processos essenciais. De fato, há
mudanças significativas na articulação histórica
efetiva das formas e da dinâmica reprodutiva do
capital. É plausível falar de esgotamento do MRS

Fordista, da crise talvez definitiva da forma como

foi estruturada esta articulação entre economia e

sociedade na segunda metade do século passado.

É i negável, igualmente, o impacto da
estruturação de uma nova base produtiva, expres-

sa na maquinaria tecnologicamente mais desen-
volvida e informatizada, sobre a produção e

reprodução sociais. Representa uma evolução

qualitativa do patamar técnico das forças produti-

vas materiais, tanto sob a forma de novos instru-

mentos de produção, como no que se refere aos
novos materiais, novas formas de uso e de acu-

mulação de energia, novos insumos, novas técni-

cas e processos de produção, entre outras

inovações de impacto. Este revolucionamento
encaminha transformações por vezes radicais, in-

fluenciando o devir humano-social e, igualmente,
instaurando novas contradições e reestruturando
as velhas contradições em novos níveis. Em ou-

tras palavras, redirecionando o desenvolvimento
histórico da essência do capitalismo.

A sedução que representa o fetichismo dos
elementos isolados da totalidade como neste caso

se apresentam a tecnologia e a organização do

trabalho, no entanto, já é denunciada por Lukács

no início do capítulo de sua Ontologia dedicado
ao trabalho (Labour), quando afirma que "Nenhum

destes (elementos e categorias) pode ser adequa-

damente captado quando considerado de forma
isolada; pense por exemplo no fetichismo dos as-

pectos técnicos como 'descoberta' pelo positi-

vismo. Isto teve uma profunda influência em cer-
tos marxistas (Bukharin), e tem uma não des-
considerável influência ainda hoje, não apenas

para aqueles que cegamente glorificam a univer-

salidade da manipulação, a qual é tão influente

hoje em dia, mas também entre aqueles que bus-

cam refutá-Ia sob a forma dogmática da ética abs-
trata" (1980, p. i).

Tomando como exemplo a nova tecnologia,

criada pelo homem com uma intenção própria,
isto é, de acordo com um fim teleológico mani-

festo na intenção de seu criador, seja ela a inten-

ção de humanização, seja ela a intenção de
aplicação visando a extração de maior produtivi-
dade do trabalho e incremento da lucratividade

do capital, esta passa a ter, após criada, após

lançada na realidade social, uma dinâmica pró-
pria. Torna-se, no dizer de Lucáks, causalidade

posta: tem um desenvolvimento que passa a
independer da vontade do criador. Por outro lado,

mesmo concebida, desenvolvida e aplicada a ser-

viço da reprodução do capital, apresenta contra-

dições em sua utilização e abre perspectivas

opostas, no sentido de novos patamares de possi-
bilidade de emancipação humana. Apresenta,

assim, mesmo que apenas sob a forma de possibi-

lidade a perspectiva da humanização, da constru-

ção mais elevada do gênero humano.
Neste sentido, a crítica de Lukács se evi-

dencia como mais complexa do que a desenvol-
vida por Marcuse (1973) e Habermas (1975) que
acusam a filiação da técnica e da tecnologia a um

projeto claramente classista de desenvolvimento

do capital sem observar as contradições postas por

este mesmo processo e sem consideração pela
recomposição hierarquizada e unitária da totalida-
de social. Em primeiro lugar, a necessária percep-

ção da realidade como complexo de complexos

implica em buscar compreender a articulação do
complexo específico que é o desenvolvimento

científico e tecnológico com os demais comple-

xos sociais, incluindo a hierarquicamente
determinante produção sob comando do capital.

Além disto, a passagem dos atos teleológicos hu-
manos, como fazer ciência ou desenvolver novas
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tecnologias, à condição de causalidade posta, isto

é, sua assunção ao desenvolvimento independente

da vontade e da intenção iniciais após lançados

na realidade social, Ihes confere uma condição

nova que é a emergência real das contradições.

Sob este enfoque, deve-se reconhecer que o

novo patamar da tecnologia aplicada ao campo eco-

nômico e social, articulado com novos procedimen-

tos de organização e gestão do trabalho (os chamados

novos paradigmas organizacionais flexíveis), estabe-
lece um novo contexto fenomênico para a produ-
ção e reprodução sociail metabólica do capital. Isto

reflete a dinâmica de revolucionamento tecnológico

e organizacional do próprio capitalismo industrial,
pois "A indústria moderna nunca encara nem trata a

forma existente de um processo de produção como
definitiva. Sua base técnica é, por isso, revolucioná-

ria, enquanto a de todos os modos de produção an-

teriores era essencialmente conservadora" (Marx,
1985; 89), Por outro lado, e num sentido muito mais

amplo, Marx e Engels já apontam para o fato de que

o revolucionamento técnico é elemento de revolu-

cionamento das relações sociais de produção, não

podendo ser compreendido apenas em seu caráter
de continuidade e aprofundamento das relações nas
quais é engendrado: J/ A burguesia não pode existir

sem revolucionar continuamente os instrumentos de

produção, portanto as relações de produção, por-

tanto todas as relações sociais. (... ) O revo-

lucionamento contínuo da produção, o abalo
ininterrupto de todas as condições sociais, a perene
insegurança e movimento caracterizam a época
burguesa em face de todas as outras épocas anterio-

res. Todas as relações fixas, enferrujadas, com seu

séquito de veneráveis concepções e opiniões são
dissolvidas, todas as relações recém-formadas enve-

lhecem antes de poder ossificar-se. Tudo o que é

sólido e estabelecido evapora, todo o sacro é profa-
nado e, finalmente, os homens são obrigados a en-

carar com olhos sóbrios suas condições de vida e

suas relações recíprocas" (ENGELS, F. e MARX, K.

Manifest der Kommunistischen Partei. Londres 1848.
p. 5, apud MARX, 1975; 89).

A mundialização é expressão, igualmente,
de uma reordenação das relações dinâmicas en-

tre setores do próprio capital, com a assunção do

capital financeiro-especulativo à coordenação dos

processos produtivos com novas características
que é necessário ponderar. Significa ainda, sob a

perspectiva do reordenamento político-social e

cultural, a superação do MRS Fordista e a instau-

ração de um período de crise e lutas pela articula-

ção de um novo bloco histórico hegemônico.

Representa, por fim, novos processos de educa-

ção-preparação da força de trabalho, tanto como
capacitação técnico-científica para inserção pro-
dutiva, quanto como novas formas de subsunção

política e cultural à produção e à reprodução so-
ciais globais que acontecem cada vez mais sob as

regras determinadas pelas necessidades do capi-
tal, abrindo, por outro lado, novas contradições e

frentes de luta contra estas mesmas determinações.

Este novo quadro da estruturação histórica da
produção e reprodução sociais sob controle do ca-

pital, embora ainda nebuloso, necessita ser articula-

do com a leitura de elementos essenciais (aspectos

de continuidade) do ser social, organizado sob a
forma de unidade enquanto complexo de comple-

xos. Sob a forma de complexo global da sociedade

humana, articulam-se os complexos específicos que

são o Modo de Reprodução Sócio-Metabólico do
capital, as lutas abertas e disputas veladas de poder

classista e intraclassista, com a tentativa de

estruturação de modelos organizacionais sociais
(MRS) que representem articulações hegemônicas

temporárias, e os processos educativos globais de
qualificação social da classe trabalhadora.

Ao lado desta reintegração dos aspectos es-

senciais e fenomênicos, numa síntese unitária e

não apenas justapostos, cabe acrescentar que o
conhecimento crítico do desenvolvimento histó-

rico do capital, bem como da realidade objetiva

de qualquer outro processo social, deve perceber
como estes elementos essenciais e fenomênicos,

a mudança e a permanência, se articulam dentro
de contextos intensamente complexos e contradi- .

tórios. A complexidade dos fatores envolvidos na
realidade e a contradição deflagrada pelas ações

de per se, individual ou coletivamente, no senti-
do de negação da própria lógica que a ação pre-
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tende e supõe apoiar, têm que ser consideradas
na análise concreta de cada momento. Isto signi-
fica a necessidade de observar como cada ação
tática ou estratégica dos diversos segmentos de
classeem disputa por hegemonia, classesem con-
flito, e mesmo o movimento do capital em suas
diversas frações, deflagram processos que se lhe
contrapõem ou que engendram outras forças e
outros encaminhamentos de oposição aos seus
próprios desideratos. De fato, perceber que a com-
plexidade múltipla e contraditória da realidade
implica totalização hierarquizada e unitária repre-
senta a grande condição cuja falta compromete
as análises que criticamos.

Entendemos, além do mais, que a dinâmica
social, a dialeticidade da história, são abertas, no
sentido de que as soluções que se tenta irnple-
mentar, tanto as que disputam o caráter de
hegemonia burguesa-capitalista, quanto as ainda
desarticuladas como projeto unificado, manifestas
nas lutas de resistência e nas práticas alternativas
dos setores populares, se constituem nos embates
concretos. Neste sentido, todas as propostas são
possibilidades a serem construídas, nada está de-
finido previamente, sem a concorrência da ação
política de convencimento e imposição - de
HEGEMONIA. Todas têm em si componentes de
realidade e de utopia, embora articulados em graus
variáveis. Utopia deixa, desta forma, de ser com-
preendida no anatematizado sentido de sonho vão,
assumindo o significado daquilo que, sendo pos-
sibilidade de construção real, ainda não foi efeti-
vado ou plenificado historicamente. O capitalismo
tem, assim, sua utopia, nunca preenchida efetiva-
mente, enquanto as lutas dos setores antica-
pitalistas apontam para suas (s)utopia (s)ainda na
disputa por tornar-se hegemônica. A mundiali-
zação do capital, por si complexa e repleta de
contradições, representa a resposta histórica atual
de desenvolvimento do ser capital a partir das
possibilidades concretas postas por estas lutas e
tensões. Rearticula, por ser uma nova forma his-
tórica, elementos essenciais de permanência da
lógica capitalista a partir de novas injunções e ele-
mentos de contingenciamento fenomênicos. E

neste contexto complexo intervém, como filtros
da leitura desta realidade asdiferentes teorias que,
ao mesmo tempo, explicam e apontam caminhos
para as lutas sociais.
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