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À Ana, eterno amor, companheira de todos os momentos. 



 

 

 

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 
Nos livros vem o nome dos reis, 
Mas foram os reis que transportaram as pedras? 
Babilônia, tantas vezes destruída, 
Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 
Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 
No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 
Foram os seus pedreiros? A grande Roma 
Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre 
quem 
Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 
Só tinha palácios 
Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 
Na noite em que o mar a engoliu 
Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 
Sozinho? 
César venceu os gauleses. 
Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 
Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 
Chorou. E ninguém mais? 
Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 
Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 
Quem cozinhava os festins? 
Em cada década um grande homem. 
Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 
Quantas perguntas 

... 

BRECHT, Perguntas De Um Operário Que Lê. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ó, maravilha! 
Que adoráveis criaturas aqui estão! 
Como é belo o gênero humano! 
Ó ADMIRÁVEL MUNDO NOVO 
Que possui gente assim!” 

 
William Shakespeare, A Tempestade, Ato V. 

 
 



 
 
 

RESUMO 
 
 

O presente trabalho, intitulado “Sociedade do conhecimento”: um novo paradigma em 
favor da velha ordem, possui caráter teórico-bibliográfico e pretende analisar sob uma 
perspectiva crítica, devidamente fundamentada na teoria marxiana da centralidade do trabalho 
na reprodução da vida humana, as vinculações determinantes entre o paradigma sócio-
educacional da “sociedade do conhecimento” e o período de crise estrutural do capital, 
demonstrando, desta feita, o referido paradigma como um fenômeno da reprodução ideológica 
em favor do mercado como força organizativa central da vida humana. Desta forma é que 
priorizamos para a delimitação deste trabalho, uma investigação crítica acerca da essência do 
paradigma da “sociedade do conhecimento”, a fim de reafirmar a centralidade do trabalho em 
contraposição à falseada identificação entre “sociedade do conhecimento” e superação do 
capital. Por esse prisma, são postas em debate algumas questões fundamentais: É possível 
demarcar historicamente o surgimento da “sociedade do conhecimento”? O que mudou no 
cenário social que responderia pela elevação da referida sociedade? Até que ponto a 
“sociedade do conhecimento” indicaria uma direta vinculação com a crise estrutural do capital 
e a conseqüente empreitada de reestruturação do sistema? Para que horizonte aponta a 
propalada “sociedade do conhecimento”? Dito de outro modo, qual o significado filosófico-
político desta categoria? Onde reside a força ideológica desse discurso? A que interesses serve 
um modelo que não alude a qualquer “competência” dirigida ao exercício da organização e da 
luta coletiva com vistas a tocar o coração de um sistema, cuja evidente destrutividade ameaça 
colocar um ponto final na história do gênero humano? Quais os fundamentos, sobre os quais 
se constrói a “sociedade do conhecimento”? Por fim, seria este um novo paradigma a serviço 
da velha ordem do capital? Com o objetivo de indicar o complexo de fatores da esfera da 
totalidade social que fornece a base material para a insurgência do ideário da “sociedade do 
conhecimento”, recorremos, além de Marx, aos estudos de pensadores críticos da atualidade, 
cujas produções podem oferecer relevantes contribuições para uma análise adequadamente 
fundamentada dos termos e do significado filosófico e político-pedagógico do atual debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

�

���� ������	� 
���� ��		���� ��������	 �
	 ���������	 �	 ��	 ��������	 ��	 
����	 �
	 ���	 ������� ���� ��

	�����������������������	�������������	��������������������	���������	�����������������	�����

���������������� 	������ ��� ���	���	�� ��� 
���� �� ��������	��� ��� ������ ����� 	��� ������	���

�����	������	
����	��������������	�������������	��������
�����������	������������	����	���	�����

����� ���  ��	���� ������	��	���� 	��	� 	��� ���	����� �������� ��� �� ����������� ��� ��������

��������	�������������������	�����������	������	����������������������!�����
���	�������	�����

	���
�����������	������	��	�������	�	������������������������������	��������
��������������	��

�������� 	��� ���	���	�� ���
���� �� �������	� �	� 	�������������	� ���	���	��� ��	
���� �����	�� ���

���
������������������	�������	��!�"��	����������	��������������	���������	���������������	����

#���	�����"����������	���������	����	��������	����������������������	��������
������$�%��	����

������� ����������������	��	�
��������
�������	��������	����������	������	�$�&�	��	��	����	�	���

�����	��������
�������
���������	��������	�������	���
	��	����	���	������������� ��	�������	���

���'��	��������	���	���	���������	��$�%��	��������	�������	�	���������������	��������
������$�"��

�	����
������
��	�	���������������������	�����	����������$�%����������������������������$�

��� 
��� �	����	� 	��� �������� 	��	� ��	� ���������� ���� ������	������ ����	��� 	�� �������� ���

�������	���������� ������	��� ���	�
	����'��	������ 	����� ��	�������	���������	���
�����������

���	���	�	�� ������� 	�� �������	�� �� ����� ���	� �� ������ �����$� %��	� 	��� ��������	��� ��� 	���

�������$�(�������
��������	�������
���������	��������	���������������� ��	��$�����
��������	���

��'��	����������	��	�����������������	�����������������������	�	��	��	��	��������	�����	����������

	��������	��������������������	��������
��������
�������������������)������	�	����	����������	����

	������� �� 	��� ������	� �������
���� ������	���� ���� ������ ����	��	�� ���	���	���� 	�� �� ��������

����� ��������	������ 	���������	��������������������	������������� 	�����	��������	�!���� ������

	��� �������� ��� �����	�� ��� ���
������� �� ����� ��� 	��� ��������	� �������	�� ��	� �	������ ����

�	���	������������� ��	�����������	���	���	������ ��	���������������

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 
 
 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 10 

2. DA CENTRALIDADE DO TRABALHO À CENTRALIDADE DO 

CONHECIMENTO................................................................................................................15 

2.1 A centralidade do trabalho na constituição da sociabilidade humana.................................16 

2.2 A centralidade do conhecimento como “Falso Socialmente Necessário”.........................25 

3. BELL, TOFLLER E SCHAFF: UM BREVE HISTÓRICO DO PARADIGMA 

“SOCIEDADE DO CONHECIMENTO”.............................................................................30 

3.1 A informação e a comunicação no centro da sociedade de pós-guerra .............................. 31 

3.2 Daniel Bell e a “sociedade do conhecimento” como pós-industrialismo...........................35 

3.3 A Terceira Onda de Alvin Toffler .................................................................................. 39 

3.4 Adam Schaff e a sociedade informática..............................................................................45 

4. SOCIEDADE DO CONHECIMENTO: NEGAÇÃO DA OBJETIVIDADE E 

PRODUTO DA REPRODUÇÃO IDEOLÓGICA NA CRISE ESTRUTURAL DO 

CAPITAL.................................................................................................................................50 

4.1 Das crises cíclicas do capitalismo à crise estrutural do capital...........................................57 

4.2 Estratégias de reestruturação do capital no contexto da crise.............................................67 

5. A EDUCAÇÃO NA “SOCIEDADE DO CONHECIMENTO”......................................71 

5.1 A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Jomtien, 1990) e a apologia do 
conhecimento............................................................................................................................81 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................86 

REFERÊNCIAS .....................................................................................................................93�



*+�

�

1. INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação é fruto de estudos no Programa de Pós-Graduação em 

Educação Brasileira, da Universidade Federal do Ceará, e apresenta-se como requisito para a 

obtenção do título de Mestre em Educação no referido Programa. Desta feita, vale esboçar, 

mesmo que em linhas gerais, o caminho percorrido até chegarmos à sua elaboração. 

Como aluno do curso de Pedagogia, da Universidade Estadual do Ceará (2002-2005), 

tive a oportunidade de conhecer a professora Susana Jimenez e sua experiência de pesquisa no 

Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário – IMO. No contexto do Grupo de 

Pesquisas Trabalho,Educação e Luta de Classes, abrigado pelo IMO, sob a orientação da 

referida professora, desenvolvemos uma pesquisa de iniciação científica intitulada: A 

formação docente e os pilares da educação concebidos pela ONU. 

A experiência como bolsista de iniciação científica no referido grupo, representou uma 

fase rica de aprendizado crítico e fundamentado, na qual participamos sistematicamente de 

vários grupos de estudos em torno dos fundamentos do marxismo, de questões acerca do 

capitalismo contemporâneo e da educação e, mais particularmente, a formação do educador, 

em relação ao processo de reprodução social.  

Os desdobramentos da pesquisa acima mencionada nos levaram a uma hipótese inicial 

de que, para além do campo da formação docente, o paradigma sócio-educacional 

estabelecido pela ONU guardava uma ligação vital com outros discursos do campo social 

empenhados em contribuir com o processo de reestruturação do capital no quadro de sua crise 

contemporânea, atacando categorias fundamentais da teoria marxiana, lucidamente 

interpretada por Lukács, como a centralidade do trabalho e a luta de classes, apontando, 

todavia, para uma perspectiva pós-moderna identificada pela elevação de uma propalada 

sociedade do conhecimento. 

Desta forma é que priorizamos, para a delimitação de nossos estudos no Mestrado, 

uma investigação crítica acerca da essência do paradigma da sociedade do conhecimento, a 

fim de reafirmar a centralidade do trabalho em contraposição à falseada identificação entre 

sociedade do conhecimento e a vigência de uma sociabilidade para além do capitalismo.  
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É possível demarcar historicamente o surgimento da sociedade do conhecimento? O 

que mudou no cenário social que responderia pela elevação da referida sociedade? Até que 

ponto a sociedade do conhecimento indicaria uma direta vinculação com a crise estrutural do 

capital e a conseqüente empreitada de reestruturação do sistema? Para que horizonte aponta a 

propalada sociedade do conhecimento? Dito de outro modo, qual o significado filosófico-

político desta categoria? Onde reside a força ideológica desse discurso? A que interesses serve 

um modelo que não alude a qualquer “competência” dirigida ao exercício da organização e da 

luta coletiva com vistas a tocar o coração de um sistema, cuja evidente destrutividade ameaça 

colocar um ponto final na história do gênero humano? Enfim, quais os fundamentos, sobre os 

quais se constrói a sociedade do conhecimento? Seria este um novo paradigma a serviço da 

velha ordem do capital? 

O termo paradigma refere-se a modelo, padrão. Desta feita, ao indicarmos os discursos 

aqui sistematizados como componentes de um paradigma, entendemos que, em sua essência, 

todos se empenham na tarefa de sistematizar, no plano teórico, as características mais gerais 

de um novo modelo de sociedade. A crítica ao pensamento de Marx e o desprezo de suas 

categorias fundamentais constituem o caminho necessário para, com a desqualificação do 

trabalho, lançar as bases da nova ordem. 

Com o objetivo de indicar o complexo de fatores da esfera da totalidade social que 

fornece a base material para a insurgência do ideário da sociedade do conhecimento 

recorremos, além de Marx, aos estudos de pensadores críticos da atualidade, cujas produções 

podem oferecer relevantes contribuições para uma análise adequadamente fundamentada dos 

termos e do significado filosófico e político do atual debate. 

  O primeiro capítulo, Da centralidade do trabalho à centralidade do conhecimento, 

na esteira desse pensamento, apresenta uma exposição da tese marxiana-lukásciana acerca da 

centralidade do trabalho em oposição ao conjunto de argumentos que se coadunam na 

hipotética centralidade do conhecimento no momento atual da reprodução social. 

No segundo capítulo, vemos como a idéia de uma centralidade do conhecimento na 

reprodução social se manifesta, em linhas gerais, no pensamento de três autores que, como 

tantos outros, abandonaram as categorias marxianas e, sem solução de continuidade, tentam 

afirmar a elevação de uma dita sociedade do conhecimento ou da informação. Dentre a 

infinidade de autores associados a essas características, optamos por apresentar os argumentos 
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mais gerais de Daniel Bell, Alvin Tofller e Adam Schaff que os filiam, fundamentalmente, ao 

movimento apologista do paradigma em questão, esboçando, assim, um breve histórico do 

paradigma “sociedade do conhecimento”. 

 De posse dessa contextualização acerca da essência do paradigma em pauta, 

buscamos, no terceiro capítulo, explicitar as condições objetivas que correspondem à 

necessidade do capital, enquanto um sistema de controle sócio-metabólico, de elaborar 

ideologias que o justifiquem. Tratamos dessa questão, tentando demonstrar como fator  

central desse fenômeno a crise estrutural do capital e seu processo de reestruturação, tanto no 

plano ideológico quanto no plano material. Para tanto, atestamos a “sociedade do 

conhecimento” como negação da objetividade e produto da reprodução ideológica da 

crise estrutural do capital. 

Como estaremos reafirmando ao longo do nosso trabalho, no curso de sua 

reestruturação, o capital lança mão de todas as estratégias possíveis a fim de garantir a 

imposição de sua lógica expansionista. No propósito de elevar o patamar de acumulação do 

lucro, comprometido com a presente crise, o sistema lança suas garras para além da esfera 

estritamente econômica, por assim dizer, cooptando com intensidade inédita até aqui na 

história, uma gama de atividades sociais. Nesse cenário, a educação é aprisionada no círculo 

fechado do mercado, tornando-se, assim, de forma particularmente aguda, um importante 

instrumento de legitimação do mercado como força organizativa central da vida humana. 

Os últimos anos do século XX, no campo educacional, são marcados pela necessidade 

de se elaborar um projeto educacional global que atenda às necessidades da nova sociedade 

do novo milênio. O marco desse movimento, que foi consignado, conforme pressupomos, no 

Projeto de Educação para Todos, é, sem sombra de dúvidas, a Conferência Mundial de 

Jomtien, na Tailândia, em 1990. Desta Conferência, resultou um pacote de competências que, 

na perspectiva de educação organicamente ligada à ordem, constituem a efetivação de uma 

educação na “sociedade do conhecimento”. 

O quarto capítulo, assim, trata-se de uma exposição crítico-comentada acerca desse 

modelo educacional e de como vem se intensificando a educação como um espaço de embate 

ideológico, a despeito de seus limites objetivos no curso da luta contra o capital. 
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Dada a natureza do objeto tratado, a investigação se caracteriza como um estudo 

eminentemente teórico-bibliográfico, pretendendo contribuir, no plano da construção teórica, 

para o melhor esclarecimento do fenômeno em pauta, que diz respeito à própria consistência e 

qualidade da teoria crítica e contextualizada, a saber, a teoria marxista. 

Com base no exposto, adotamos como procedimento metodológico fundamental a 

revisão da literatura, a qual se volta: 

- para o estudo da ontologia marxiana, no que diz respeito à centralidade do 

trabalho e aos elementos de compreensão da educação como um complexo de 

complexos inserido na dinâmica metabólica do capital. Nesse sentido, foram 

privilegiados, além de Marx, autores internacionais e nacionais do porte de 

Lukács, Mészáros, Antunes, Lessa, Leher, dentre outros. Nesse conjunto de 

leituras, foram incluídos textos selecionados de análise crítica sobre o próprio 

surgimento da “sociedade do conhecimento” como um fenômeno da materialidade 

social historicamente determinado, particularmente, na segunda metade do século 

XX;  

- para o acervo de publicações que realizam apologia à “sociedade do 

conhecimento”, especialmente as obras: O Advento da Sociedade Pós-Industrial 

(Bell, 1973); A Terceira Onda (Toffler, 1997) e A Sociedade Informática (Schaff, 

1990); e a ligação teórica e ideológica das formulações dos referidos autores; 

- para o pensamento crítico no campo educacional, mormente aquele que atenta 

para os pressupostos ideológicos vinculados ao Movimento de Educação para 

Todos.  

Assim, o presente trabalho pretende contribuir para o desvelamento das mistificações 

que impregnam a “sociedade do conhecimento”, analisando tal paradigma como negação da 

objetividade e produto da reprodução ideológica do capital. Caminharemos no sentido de, 

com o devido rigor acadêmico, desmistificar a categoria “sociedade do conhecimento”, seja 

qual for sua denominação, como um produto da reprodução ideológica do capital, que, em 

meio a uma crise estrutural, necessita garantir sua reprodução. 

Lessa (2005) é um dos interlocutores do campo crítico que se destaca na luta 

ideológica que se configura. Ao tratar, por exemplo, da formulação de trabalho imaterial – 
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organicamente vinculada ao paradigma da “sociedade do conhecimento”, o autor não mede 

esforços no sentido de mostrar que: 

Na enorme maioria das vezes, independente da intenção do autor, são teorias que se 
prestam ao triste papel de elogiar a crise em que vivemos como as dores inevitáveis 
de transição para um novo período de prosperidade e felicidade. Desde Daniel Bell – 
que foi um marxista na juventude, mas mudou de lado depois –, a formulação mais 
famosa, até as muitas variações desta tese, como Adam Schaff com A sociedade 
informática, Lojkine, com A revolução informacional, Negri e Hardt, com o 
comunismo do trabalho imaterial – todas estas teses, cada uma a seu modo, 
procuram convencer o leitor de que estaríamos próximos a uma nova etapa histórica, 
que deixaria as mazelas do capitalismo no passado.Por isso, tais teorias são sempre 
conservadoras e sempre trazem, a tiracolo da sua tese principal, a afirmação da 
superação das categorias marxianas para pensarmos o mundo em que vivemos. Não 
creio que tais teorias tenham muito a nos dizer acerca do presente. Suas teses têm 
sido sistematicamente negadas pelo desenvolvimento histórico e não trazem 
contribuições que os revolucionários possam aproveitar. 

No caso específico de Hardt e Negri com a sua tese “Trabalho imaterial”, Lessa 

conclui que, pela fragilidade objetiva dessa formulação, 

na maior parte das vezes, basta expor as teses desses autores para que caiam em 
descrédito imediato: a categoria central da história, desde o século XVI, seria “o 
tempo pelo amor por se constituir”. Seria esta a categoria central no 
desenvolvimento histórico do que estamos acostumados a conhecer como modo de 
produção capitalista. O desenvolvimento do “amor pelo tempo” teria levado os 
operários a abandonarem as fábricas e a estabelecerem, nos interstícios do capital, o 
comunismo. Viveríamos, assim, em um misto de comunismo e capitalismo! 
Evidentemente, para poder afirmar esta tese, devem abandonar por completo o 
marxismo e elaborar toda uma teoria da história que, segundo bem disse Gorz, não 
passa de um “delírio”. 

Não há dúvidas de que o avanço científico tecnológico tem operado grandes mudanças 

na reprodução da vida. Esta constatação, contudo, é levada às suas últimas conseqüências na 

linha do determinismo tecnológico, pelos autores antes mencionados que, em maior ou menor 

grau, tentam afirmar o fim da centralidade do trabalho na geração da riqueza. Contra tais 

argumentos, os pensadores do campo crítico, a exemplo de Lessa, acima citado, apresentam 

argumentos fundados na onto-objetividade e, facilmente, põem por terra tais formulações. 

Nessa perspectiva busca situar-se, igualmente, nosso trabalho. 
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1.  DA CENTRALIDADE DO TRABALHO À CENTRALIDADE 

DO CONHECIMENTO  

 

Não é novidade a existência da tese de que no capitalismo contemporâneo não há 

espaço para o legado deixado por Marx quanto à centralidade do trabalho no processo de 

humanização do próprio homem. Para tanto, os autores que fazem a crítica ao trabalho têm no 

avanço científico-tecnológico, o pano de fundo para suas reflexões. Referidas formulações 

advogam o fim do trabalho e a elevação da sociedade do conhecimento que, no fim da linha, 

aponta para uma falsa superação ou mesmo para o desaparecimento da luta de classes. 

Aportam ainda, na falsa e mistificadora visão de que o capitalismo é o fim da história, 

restando aos indivíduos empenhar-se na tarefa solidária de humanização do capital. 

No bojo dessas reflexões, percebe-se claramente a deflagração de uma guerra teórica 

pelo descrédito do marxismo como uma teoria capaz de fornecer os elementos precisos para a 

compreensão dos fenômenos e do real como um todo. Aliás, nem se cogita mais a 

possibilidade de apreensão do real, restando a explicação de categorias isoladas e particulares 

que, essas sim, não dão conta da complexidade social. 

Em verdade, reedita-se, nesse momento, um movimento de desqualificação 
acadêmico-política ímpar do marxismo, o qual se vê constrangido a professar uma 
mea culpa contrito, impondo-se o recolhimento nas sombras do tempo pretérito, ou, 
na melhor das hipóteses, a abertura ao diálogo com os chamados novos paradigmas 
– erigidos, diga-se de passagem, em nome da mais recente tentativa de sepultamento 
do velho Marx – para, com esses, compor a pluralidade de olhares sociológicos 
exigida pela recém-alcançada complexidade das relações sociais da era tecnológica . 
(JIMENEZ, 2003, p. 2) 

 Parece oportuno nos utilizarmos das palavras de Paola Manacorda ao afirmar que “os 

referenciais se tornam velhos quando não têm mais capacidade explicativa e não porque esses 

se enfrentam com problemas novos” (Manacorda, apud Frigotto, 2003:107).  

  Nosso objetivo neste primeiro capítulo é, na esteira das palavras de Manacorda, 

fazer, uma defesa do marxismo enquanto teoria crítica e radical explicativa do real partindo da 

tese marxiana-lukácsiana da centralidade do trabalho em contraposição ao eclético conjunto 

de teses defensoras do fim da luta de classes e da emergência de uma nova sociedade não 

mais capitalista aglutinadas na hipotética centralidade do conhecimento. 
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2.1 A centralidade do trabalho na constituição da sociabilidade humana 

 

No processo de desenvolvimento histórico do pensamento existe uma variedade de 

autores que se apegam a concepções a-históricas, para afirmarem isto ou aquilo como 

elemento fundante da essência humana. No bojo dessas reflexões, encontram-se todas as 

posições teleológicas que limitam sobremaneira a ação humana no desenvolvimento de sua 

própria história. Isto ocorre porque, nessa perspectiva, os atos históricos são uma derivação 

direta de uma força – seja qual for sua denominação – externa ao mundo dos homens. Seu 

caráter essencialmente conservador se reflete, portanto, no fato de o destino da história 

humana estar nas mãos de uma essência a-histórica ou mesmo teleológica. 

Desde a Grécia Antiga, passando pela Idade Média e, ainda, por concepções 

filosóficas da modernidade – como o próprio idealismo e o materialismo vulgar – pode-se, 

grosso modo, identificar uma relativa continuidade de pensamento quanto à defesa de uma 

essência humana deslocada das mãos dos próprios homens. Como conseqüência mais direta e 

fundamental dessas concepções a-históricas decorre a impossibilidade de se identificar na 

história a gênese da essência humana. Do contrário, tal caminho leva a crer na existência, 

quase que religiosa, de “uma dimensão transcendente que funda esta mesma essência”, fato 

que se sustenta numa imutabilidade da história. 

... não é mero acaso que em todos os casos este limite seja exatamente a sociedade à 
qual pertence o pensador. Para Aristóteles, o lugar natural dos homens fazia de 
Atenas o último e mais desenvolvido estágio de desenvolvimento humano; para a 
Idade Média, a sociedade feudal era uma criação divina que corresponderia à 
essência pecadora dos homens; para os modernos, a melhor sociedade é aquela que 
possibilita a explicitação plena do egoísmo essencial dos proprietários privados, a 
sociedade mercantil burguesa; e, finalmente para Hegel, a plena realização da 
essência humana é o Espírito Absoluto, no qual a sociedade civil (bürgerlisch 
Gesellschaft) encontra no Estado seu complemento dialético ideal, garantindo assim 
a vida social em seu momento mais pleno (o que inclui, claro, a propriedade privada 
burguesa). (LESSA, 2001, p. 91)  

Marx, ao realizar uma crítica radical do idealismo de Hegel, na qual entende que este 

inverte a relação entre o que é determinante e o que é determinado inaugura uma nova fase na 

compreensão do real, marcada pela necessidade de transformá-lo1. A filosofia idealista 

apresentaria, para Marx, uma mistificação do real por entender que as representações acerca 

�������������������������������������������������������������
1 “Os filósofos só interpretaram o mundo de diferentes maneiras; do que se trata é de transformá-lo.” (XI Tese 
sobre Feuerbach) 
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da realidade determinariam a própria realidade material, sendo o real a manifestação de uma 

Razão Absoluta. 

Ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu para a terra, aqui é da terra que se 
sobe ao céu. Em outras palavras, não partimos do que os homens dizem, imaginam e 
representam, tampouco do que eles são nas palavras, no pensamento, na imaginação 
e na representação dos outros, para depois se chegar aos homens de carne e osso; 
mas partimos dos homens em sua atividade real, é a partir de seu processo de vida 
real que representamos também o desenvolvimento dos reflexos e das repercussões 
ideológicas desse processo vital. (MARX E ENGELS, 1998, p. 39-40). 

Toda a atividade teórica de Marx convergiu para uma compreensão da história real dos 

homens em sociedade a partir de suas condições materiais de existência. O seu materialismo 

histórico é portador de uma concepção de homem inserido em relações sociais e históricas 

determinadas pela forma de produção da vida material. O fundamento marxiano da produção 

material não anula a importância nem mesmo nega o peso da individualidade, visto que ao 

passo que, pela atividade consciente e orientada, o homem altera a natureza produzindo as 

inúmeras coisas necessárias à sua manutenção física, ele constrói a si mesmo como indivíduo. 

Em linhas gerais, pode-se verificar que enquanto a concepção hegeliana fornece 

elementos que mais se aproximam da legitimação da realidade existente, o pensamento de 

Marx se encaminha para o entendimento da possibilidade de superação dessa realidade. Ao 

compreender a história em seu movimento, Marx delega ao homem a possibilidade de alterar 

essa história, marcada essencialmente transitória e não definitiva. Isto se torna ainda mais 

evidente quando tomamos, por exemplo, a exposição de Marx em sua obra A Ideologia 

Alemã acerca do desenvolvimento dos modos de produção dominantes em cada época 

histórica2, veremos, em termos econômicos, um elemento revelador da possibilidade humana 

de alteração de sua história. 

A história humana coincide fundamentalmente com a produção dos meios que 

possibilitem a satisfação de suas necessidades. A relação entre o homem e a natureza, 

portanto, salta da condição de simples consumo dos objetos de satisfação das necessidades 

humanas para a produção consciente dessa satisfação. Esse processo significa a transformação 

da natureza ao mesmo passo que ocorre a transformação do próprio ser humano. 

“... todos os homens devem ter condições de viver para poder “fazer a história”. 
Mas, para viver, é preciso antes de tudo beber, comer, morar, vestir-se e algumas 
outras coisas mais. O primeiro fato histórico é, portanto, a produção dos meios que 

�������������������������������������������������������������
2 O comunismo primitivo, o escravismo na Antiguidade, o feudalismo na Idade Média e o Capitalismo e o Modo 
asiático na Idade Moderna. 
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permitem satisfazer essas necessidades, a produção da própria vida material; e isso 
mesmo constitui um fato histórico, uma condição fundamental de toda a história que 
se deve, ainda hoje como há milhares de anos, preencher dia a dia, hora a hora, 
simplesmente para manter os homens com vida.” (MARX e ENGELS, 1998, p. 21) 

O fator determinante para o desenvolvimento do homem enquanto tal não parece ser a 

sua condição biológica. O desenvolvimento social é conseqüência do desenvolvimento das 

relações sociais, que tem por finalidade a sofisticação das capacidades humanas na garantia da 

reprodução social. Novas necessidades produzem novas possibilidades, que por sua vez, 

geram novas necessidades, o que garante à história humana a condição de não se repetir e 

assegura ao processo de reprodução social o estatuto de sempre produzir o novo. “O segundo 

ponto... é que uma vez satisfeita a primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e o instrumento 

já adquirido com essa satisfação levam a novas necessidades - e esta produção de novas 

necessidades é o primeiro ato histórico” (p.22) 

“Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião e por tudo 
o que se queira. Mas eles próprios começam a se distinguir dos animeis logo que 
começam a produzir seus meios de existência, e esse passo à frente é a própria 
conseqüência de sua organização corporal.” (MARX E ENGELS, 1998, p. 10) 

A atividade consciente e orientada do homem sobre a natureza passa a ser, então, o 

que vai lhe diferenciar dos outros animais e ainda distinguir o seu trabalho da atividade 

realizada por esses animais. O trabalho, em termos ontológicos, é o elemento predominante de 

ruptura entre o homem e o determinismo natural, ao mesmo tempo em que constitui a própria 

existência de uma esfera social, um mundo essencialmente humano. Vale ressaltar, porém, 

que a instituição de uma esfera social manifestada no desenvolvimento da sociabilidade 

humana não representa, em hipótese alguma, o desaparecimento da natureza3 visto que 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo 
em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo 
com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força 
natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporalidade, 
braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma 
útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza 
externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. 
(MARX, 1996, p. 297) 

Neste sentido, o trabalho humano, para Marx, é a garantia da existência propriamente 

humana, uma vez que qualitativamente diferente dos outros animais, a ação dos homens sobre 

a natureza mediada pelo trabalho transpôs a mera necessidade de adaptação e sobrevivência 

imediata e alcançou o status da produção do novo. “Esse processo de transformação da 
�������������������������������������������������������������
3 Um ser social só pode surgir e se desenvolver sobre a base de um ser orgânico e que esse último pode fazer o 
mesmo apenas sobre a base do ser inorgânico. (Lukács, G., 1968:3) 
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natureza, de criação de algo novo que não estava dado como tal, foi possibilitado pela 

instauração da consciência, capaz de colocar fins à ação, de prever e escolher, decidir entre 

alternativas.” (Jimenez, 2001:71) 

A essência do trabalho consiste precisamente em ir além dessa fixação dos seres 
vivos na competição biológica com seu mundo ambiente. O momento 
essencialmente separatório é constituído não pela fabricação de produtos, mas pelo 
papel da consciência, a qual, precisamente aqui, deixa de ser mero epifenômeno da 
reprodução biológica: o produto, diz Marx, é um resultado que no início do processo 
existia “já na representação do trabalhador, isto é, de modo ideal. (LUKÁCS, 
1968, p. 5) 

O ser humano estabelece uma prévia ideação em sua consciência do que deseja 

realizar sobre o objeto do trabalho. Ao estabelecer, conscientemente, o resultado a ser 

alcançado ao fim de sua ação, ou seja, ao estabelecer uma finalidade, o homem encontra no 

trabalho sua forma originária. A ação humana sobre a natureza é dotada de prévia ideação, ou 

seja, o homem projeta na mente o resultado final do seu trabalho4.  

O trabalho humano não se diferencia, portanto, das atividades laborativas dos outros 

animais apenas pelo grau de sofisticação que, evolutivamente, possuem os objetos de sua 

ação5, mas “pelo próprio conteúdo e pela espécie e modo de sua execução”.  

Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao homem. 
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha 
mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de sua colméia. Mas o 
que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na 
mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo de 
trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente na imaginação do 
trabalhador (MARX, 1996, p. 298) 

O trabalho caracteriza-se, assim, por ser uma atividade exclusivamente humana, ao 

passo que exige para a sua realização a existência prévia de um projeto mental e consciente 

com vistas a determinado fim. Daí porque o processo de trabalho se realiza numa relação 

entre teoria e prática, pela qual o homem utiliza sua energia e capacidade física e psíquica 

para a satisfação de suas necessidades, sejam estas “provenientes do estômago ou da 

�������������������������������������������������������������
4 Isto ressalta a capacidade teleológica do ser social. É no trabalho, entendido como protoforma, como forma 
originária da atividade humana, que se pode demonstrar ontologicamente que o estabelecimento de uma 
finalidade é um momento real da efetiva realidade material (...) qualquer trabalho seria impossível se não fosse 
precedido de uma tal colocação, determinando-lhe o processo em todas as suas fases. (Antunes, 1995:121) 
5 Vale ressaltar, aqui, que, conforme MARX (1996:300): “O processo extingue-se no produto. Seu produto é um 
valor de uso; uma matéria natural adaptada às necessidades humanas mediante transformação da forma. O 
trabalho se uniu com o seu objetivo. O trabalho está objetivado e o objeto trabalhado. O que do lado do 
trabalhador aparecia na forma de mobilidade aparece agora como propriedade imóvel na forma do ser, do lado 
do produto. Ele fiou e o produto é um fio.” 
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fantasia”. Essa satisfação deve-se lembrar não se constitui apenas em sua forma direta como 

objeto de consumo, mas também “indiretamente, como meio de produção”. 

A subordinação da natureza pelo homem se faz necessária, assim, para que o processo 

de ideação realizado pelo homem possa ser objetivado. Ou seja, no desenvolvimento onto-

histórico do trabalho a própria natureza aparece “como objeto geral do trabalho humano”. A 

compreensão do processo de tornar-se homem passa, seguramente, pelo fato de que “um ser 

social só pode surgir6 e se desenvolver sobre a base de um ser orgânico e que esse último 

pode fazer o mesmo apenas sobre a base do ser inorgânico”. (Lukács, 1968:3) 

A esfera social, essencialmente humana, mantém, precisamente por ser 

ontologicamente distinta, visto que em sendo idênticas não haveria tal articulação, com a 

esfera natural. A existência e reprodução na esfera social não podem, em hipótese alguma, 

prescindir de uma base natural. “Essa unidade ontológica última se evidencia, por exemplo, 

tanto no fato de a reprodução requerer uma permanente troca orgânica com o mundo natural, 

quanto pelo fato de que, sem natureza, não pode haver se social”. 

Para Lukács, portanto, existem três esferas ontológicas distintas: a inorgânica, cuja 
essência é o incessante tornar-se outro mineral; a esfera biológica, cuja essência é o 
repor o mesmo da reprodução da vida; e o ser social, que se particulariza pela 
incessante produção do novo, por meio da transformação do mundo que o cerca de 
maneira conscientemente orientada, teleologicamente posta. (LESSA, 2007, p.  24-
25) 

Fundamentalmente, fica evidenciado que o momento predominante de cada esfera 

apresenta elementos processuais radicalmente distintos. Enquanto na esfera inorgânica a 

necessidade de tornar-se outro mineral se apresenta como a única possibilidade viável, 

portanto como sua essência, a esfera biológica se depara com a reprodução da vida, o repor o 

mesmo como o seu limite ontológico. 

Do mesmo modo, nota-se, no ser social uma condição particular inexistente nas outras 

formas de ser, que é a condição de sempre produzir o novo. Enquanto que no plano natural, a 

adaptação e acomodação às condições dadas parecem ser definitivas, o ser social garante 

�������������������������������������������������������������
6 “o surgimento da espécie humana não configura uma necessidade da evolução biológica nem o desdobramento 
de uma produção genética – é uma autêntica ruptura nos mecanismos e regularidades naturais. O surgimento da 
vida trouxe à existência uma nova categoria, a reprodução biológica; de modo análogo, a gênese do ser social 
corresponde ao aparecimento  de uma categoria radicalmente nova, que não pode ser derivada da natureza: a 
reprodução social. Com o ser humano desenvolve-se um novo tipo de ser, uma nova materialidade, até então 
inexistente, e cujas peculiaridades não se devem à herança biológica nem à programação genética – um tipo de 
ser radicalmente inédito, o ser social”. (Lessa, 2007:141) 
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intervenções sempre novas às condições dadas, alterando sua própria constituição pelo 

trabalho. 

Neste sentido, o trabalho se apresenta como 

Atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do natural 
para satisfazer as necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre o 
homem e a Natureza, condição natural eterna da vida humana e, portanto, 
independente de qualquer forma dessa vida, sendo antes igualmente comum a todas 
suas formas sociais7. (MARX, 1996, p. 303) 

A atividade humana conscientemente orientada só se constitui em trabalho na medida 

em que se volta para a satisfação das necessidades humanas, seja qual for sua forma social. 

Pela intermediação do trabalho o homem acrescenta algo que antes não existia, um mundo 

novo sobre a base natural já existente. Ou seja, mesmo na sociabilidade capitalista, onde 

ocorre, conforme explica Marx no capítulo I de O Capital, uma subsunção do valor de uso 

pelo valor de troca, essa relação de intercâmbio direto entre o homem e a Natureza 

permanece, fundamentalmente, sendo a condição central para a reprodução social. 

Sob a égide do capitalismo, onde a riqueza “aparece como uma imensa coleção de 

mercadorias”, a relação entre duas mercadorias distintas que se equivalem no processo de 

troca parece ser o primeiro indicativo de uma reviravolta na composição do trabalho sob esta 

nova forma social. Na duplicidade das mercadorias encontramos evidências de uma 

duplicidade igualmente importante do trabalho humano. 

Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem no sentido 
fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humano igual ou trabalho humano abstrato 
gera o valor da mercadoria. Todo trabalho é, por outro lado, dispêndio de força de 
trabalho do homem sob forma especificamente adequada a um fim, e nessa 
qualidade de trabalho concreto útil produz valores de uso. (MARX, 1996, p. 175) 

Desta forma, da mesma maneira que encontramos na análise da mercadoria a 

existência articulada de dois aspectos fundamentais, manifestados no valor e valor de uso, o 

trabalho realizado sob a forma capitalista de produção é portador de um duplo sentido, 

personificado na relação entre trabalho concreto, enquanto categoria fundante da sociabilidade 

humana sustentada pela ineliminável ação mediadora entre o homem e a Natureza, e trabalho 

como valor, no sentido abstrato. 

�������������������������������������������������������������
7 Portanto, “Não há, para Marx, sociabilidade sem trabalho e este é o “intercâmbio orgânico com a Natureza”. 
Pela própria determinação ontológica do objeto do trabalho (a natureza), ele é necessariamente uma atividade 
manual e seu produto e seus meios são, também, natureza ou natureza transformada. (Lessa, 2007:147) 
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Assim como na relação entre mercadorias, sob a forma capitalista consolidada, o valor 

subsume o valor de uso da soma de diferentes mercadorias, o trabalho abstrato subsume o 

trabalho em seu aspecto de concretude se tornando uma forma de realização do trabalho 

concreto, que é a sua forma alienada. 

De um modo geral, forma histórica capitalista se sustenta como em todas as 

sociedades de classe, numa intensificação da divisão social do trabalho, marcada pela quebra 

da unidade entre o trabalho manual e o intelectual. Mas é na forma de trabalho abstrato, 

assalariado, ou melhor, no duplo caráter do trabalho contido nas mercadorias, que 

encontramos a essência da forma capitalista de produção. 

Para trabalhar produtivamente, já não é necessário, agora, pôr pessoalmente a mão 
na obra; basta ser órgão do trabalhador coletivo, executando qualquer uma de suas 
subfunções. Trabalhador coletivo e trabalhador produtivo são categorias que se 
interpenetram, para trabalhar produtivamente (...) basta ser órgão do trabalhador 
coletivo. (MARX, apud. LESSA 2007, p. 149) 

O que ocorre é um processo de igualação do trabalho, na qual a categoria trabalho 

abstrato se sustenta pela soma de todos os trabalhos concretos, enquanto produção de valores 

de uso. Se para a relação de troca entre as mercadorias a abstração de seus valores de uso 

torna-se imprescindível, resta, neste processo, uma única propriedade comum a todas as 

mercadorias “que é a de serem produtos do trabalho”. 

Entretanto, o produto do trabalho também já se transformou em nossas mãos. Se 
abstrairmos o seu valor de uso, abstraímos também os componentes e formas 
corpóreas que fazem dele valor de uso. Deixa já de ser mesa ou casa ou fio de 
qualquer outra coisa útil. Todas as suas qualidades sensoriais se apagaram. Também 
já não é o produto do trabalho do marceneiro ou do pedreiro ou do fiandeiro ou de 
qualquer outro trabalho produtivo determinado. Ao desaparecer o caráter útil dos 
produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados, e 
desaparecem também, portanto, as diferentes formas concretas desses trabalhos, que 
deixam de diferenciar-se um do outro para reduzir-se em sua totalidade a igual 
trabalho humano, a trabalho humano abstrato. (MARX, 1996, p. 167-168) 

Desta forma, pode-se verificar que com a subsunção dos diferentes trabalhos 

concretos, o elemento quantitativo passa a ser o único responsável pela medida do trabalho 

humano. “A própria quantidade de trabalho é medida pelo seu tempo de duração, e o tempo 

de trabalho possui, por sua vez, sua unidade de medida nas determinadas fracos do tempo, 

como hora, dia etc.” (p. 168) 

[...]para o processo de valorização é totalmente indiferente se o trabalho apropriado 
pelo capitalista é trabalho simples, trabalho social médio ou trabalho mais 
complexo, trabalho de peso específico superior. O trabalho que vale como trabalho 
superior, mais complexo em face do trabalho social médio, é a exteriorização de 
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uma força de trabalho na qual entram custos mais altos de formação, cuja produção 
custa mais tempo de trabalho e que, por isso, tem valor mais elevado que a força de 
trabalho simples. Se o valor dessa força é superior, ela se exterioriza, por 
conseguinte, em trabalho superior e se objetiva nos mesmos períodos de tempo, em 
valores proporcionalmente mais altos. Qualquer que seja, porém, a diferença de grau 
entre o trabalho do fiandeiro e o do joalheiro, a porção de trabalho com que o 
joalheiro apenas repõe o valor de sua própria força de trabalho não se distingue 
qualitativamente, de modo algum, da porção de trabalho adicional, com que gera 
mais valia. Depois como antes, a mais-valia resulta somente de um excesso 
quantitativo de trabalho, da duração prolongada do mesmo processo de trabalho, que 
é em um caso o processo da produção de fios, em outro, o processo da produção de 
jóias. (MARX, 1996, p. 314-315) 

O trabalho em sua forma abstrata garante, assim, uma base objetiva para o processo de 

reprodução do capital em sua forma histórica capitalista, pois passa a ser a forma pela qual o 

trabalhador trabalha visando a valorização do capital, através da produção de valores de troca, 

tornando-se o próprio trabalho humano uma mercadoria. Vale dizer, que o trabalho humano é 

uma mercadoria diferenciada, pois mesmo sendo permutável como todas as outras, ele, e 

somente ele, constitui um elemento socialmente generalizado e necessário à base de 

sustentação do sistema produtor de mercadorias. 

O surgimento e desenvolvimento do capitalismo promoveram, portanto, a instauração 

generalizada de uma lógica perversa de inversão, na qual a produção econômica tornou-se o 

objetivo final do ser humano, ficado este e suas necessidades à revelia do processo de 

produção.  

Esta submissão das necessidades humanas às necessidades da reprodução do capital 
é, todavia, apenas a expressão condensada das alienações típicas do capital, e não 
cancela o fato ontológico de que sem a transformação da natureza nos meios de 
produção e de subsistência sequer o capital poderia existir. O fato de cada capitalista 
buscar o maior lucro possível, não importando se obtém sua propriedade privada no 
intercâmbio orgânico com a natureza ou em outros negócios, é apenas a expressão 
alienada da vida sob o capital, vida alienada que tende a velar que sem o trabalho 
proletário nenhuma riqueza burguesa seria possível. (LESSA, 2007, p. 195) 

Já temos aqui, um forte indício da impossibilidade de eliminação do trabalho e ainda, 

da falência da tese de Marx acerca da centralidade do trabalho na reprodução social. O 

trabalho, intercâmbio orgânico do homem com a natureza é condição sine qua nom a riqueza 

material da sociedade, seja ela qual for, não pode jamais ser alterada. Para além de qualquer 

discurso, o trabalho possui uma base objetiva ineliminável 

Foi necessário, porém, ao capitalismo a elaboração de processos de organização do 

trabalho voltados para oposição cada vez mais exacerbada dos produtos do trabalho de seu 

real criador. Este processo, massivamente iniciado – mas não parou por aí, visto a evolução 
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capitalista quanto a organização da produção no século XX, alcançando seu ápice na 

produção flexível e suas variantes –  no século XIX8, teve como principal característica a 

fragmentação do trabalho. Nessa fragmentação o trabalhador passou a ser deslocado do 

conjunto do processo produtivo, mecanizando e embrutecendo cada vez mais a relação entre o 

trabalhador e o seu trabalho, conduzindo desta forma a uma fragmentação do saber. 

A função do trabalhador se restringe, a partir de então, ao cumprimento de ordens 

relativas ao processo de produção. Ou seja, o comando sobre o resultado final da atividade do 

trabalhador pertence a outro como também a finalidade do se fabrica. Os objetos produzidos 

pelo trabalhador, resultado de repetições mecânicas, tornam-se completamente estranhos a 

ele, pois não constitui mais a realização de suas necessidades. 

O trabalho é exterior ao operário... em seu trabalho, ele não se afirma, mas se nega, 
não se sente bem, mas infeliz, não desenvolve uma livre atividade física e 
intelectual, mas mortifica seu corpo e arruína seu espírito. Em conseqüência, o 
operário só se sente perto de si mesmo fora do trabalho e no trabalho, ele se sente 
fora de si. Sente-se em casa quando não trabalha e quando trabalha, não se sente em 
casa... o trabalho não é seu próprio, mas de um outro, não lhe pertence e nele ele não 
se pertence, mas a um outro (MARX, 1993, p. 162). 

Pelo lado negativo do trabalho é possível identificar elementos justificadores de sua 

centralidade no processo de reprodução social. A crítica do trabalho abstrato já é, em si, uma 

afirmação do trabalho como intercâmbio orgânico do homem com a Natureza. Sua existência 

revela, ainda, a atualidade da luta de classes e o patamar no qual estas se encontram na 

confrontação permanente de acomodação ou superação do capital. 

A despeito de tudo isso, contudo, a contemporaneidade, ou mais precisamente o 

período que corresponde à segunda metade do século XX e início do século XXI é prodigiosa 

na negação dessas afirmativas, levada às últimas conseqüências por uma gama de pensadores 

que advogam o surgimento de uma era de transição da centralidade do trabalho à centralidade 

do conhecimento9. Este discurso ganha cada vez mais espaço e mercê, aqui, algumas 

�������������������������������������������������������������
8 Essa nova forma de organização do trabalho em linhas de operação e montagem foi, depois de algum tempo, 
aperfeiçoada por Frederick Taylor (1856-1915), responsável pelo desenvolvimento do taylorismo. 

9 De acordo com COGGIOLA (2002:469): “Habermas, Gorz e Offe entendem que as tendências estruturais da 
sociedade atual põem em xeque o trabalho como elemento fundador da sociabilidade humana, como intercâmbio 
perene dos homens com a natureza, como substrato do homem social. Da negação do trabalho como protoforma 
da atividade humana, criador de valores de uso e ponto de partida para o reino da liberdade, parte a crítica à luta 
de classe e ao potencial anticapitalista e revolucionário do proletariado moderno.” 
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considerações quanto à sua essência e quanto ao papel que cumpre nesta “nova materialidade 

social”. 

 

2.2 A centralidade do conhecimento como Falso Socialmente Necessário 

 

 Com a instauração da sociedade de classes e todas as oposições conseqüentes dessa 

relação fundamental, a humanidade passa a ser dividida fundamentalmente entre grupos 

antagônicos definidos e constituídos, em geral e fundamentalmente, pela propriedade privada 

dos meios e elementos necessários ao processo de produção.  

Esse processo contou ainda com a sofisticação e aprofundamento da divisão do 

trabalho, que sofreu uma evolução histórica desde a divisão entre sexos, onde determinadas 

tarefas, como a caça, a garantia da proteção do grupo, etc. eram reservadas aos homens e os 

trabalhos domésticos eram reservados às mulheres; à fragmentação generalizada do trabalho 

no capitalismo moderno, da qual a separação entre trabalho intelectual e trabalho manual é a 

característica mais cabalar. 

...com a sociedade de classes, com a exploração do homem pelo homem, quando, 
pela primeira vez, o trabalhador tem que realizar no seu trabalho não aquilo de que 
ele necessita para viver, mas, ao contrário, deve realizar o necessário ao 
enriquecimento da classe dominante (o que implica, é clar, também em produzir a 
sua própria miséria), ocorre a separação entre trabalho intelectual e trabalho manual. 
O trabalho continua sendo o intercâmbio orgânico com a natureza. Mas, agora, com 
uma particularidade importante: ele está tirando da natureza não os meios de 
produção e subsistência de que o trabalhador precisa, mas os meios de produção e 
subsistência que irão fazer a riqueza da classe dominante (que é, economicamente, a 
força que oprime quem trabalha). (LESSA, 2008, p. 26) 

A destituição material de uma classe por outra dos meios necessários à produção de 

bens com vistas à satisfação das necessidades foi, historicamente, a forma pela qual se tornou 

possível a submissão econômica da classe expropriada. “Assim, divisão do trabalho e 

propriedade privada são expressões idênticas – na primeira se enuncia, em relação à atividade, 

aquilo que na segunda é enunciado em relação ao produto dessa atividade”. (MARX E 

ENGELS, 1998:27-28) 

A divisão do trabalho promoveu desta feita, um parcelamento nas atividades 

específicas, ao passo que como uma primeira e mais direta conseqüência, cada trabalhador 
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passa a estar preso a uma única ação específica; “ele é caçador, pescador, pastor ou crítico”, 

da qual, dada a necessidade de sobrevivência, não poderá escapar. 

Com efeito, se a conquista desse patamar de exploração do homem pelo homem se deu 

essencialmente pela utilização da força física, pela opressão declarada, sua manutenção e 

ampliação precisaram, ao longo da história, contar com um conjunto de idéias que, em cada 

época, formaram a base geral do pensamento dominante.  

Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os 
pensamentos dominantes; em outras palavras, a classe que é o poder material 
dominante numa determinada sociedade é também o poder espiritual dominante. A 
classe que dispõe dos meios da produção material dispõe também dos meios da 
produção intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles aos quais são negados 
os meios de produção intelectual está submetido também à classe dominante. 
(MARX E ENGELS, 1998, p. 48) 
 

De um modo geral, deixando aqui de lado as formas de exploração anteriores ao 

capitalismo, considerando a classe dominante como aquela que, “economicamente, oprime 

quem trabalha”, o esforço ideológico capitalista de naturalização da exploração se concentra 

na tentativa mistificadora de que a classe produtora é a classe dominante e não mais os 

trabalhadores. Assim, se é verdade que em algum momento, a classe trabalhadora realizava o 

intercâmbio orgânico com a natureza, estaríamos, agora, entrando em um novo patamar 

histórico, onde não apenas o trabalho estaria perdendo sua centralidade na reprodução social 

como, de resto, estaria gradativamente desaparecendo  e cedendo espaço a uma nova categoria 

fundamental, o conhecimento. 

A parcela da população que transforma diretamente a natureza, os operários, tende a 
diminuir na medida em que vão se desenvolvendo as forças produtivas. Na medida 
em que a produtividade do trabalho vai se intensificando, o setor assalariado que 
auxilia a burguesia a explorar o trabalho tende a crescer, tanto numericamente 
quanto na importância que assume na reprodução social. Nos países capitalistas 
desenvolvidos, o proletariado rural e urbano representa algo ao redor de quinze ou 
vinte por cento da força de trabalho, enquanto oitenta por cento da força de trabalho 
está locada no Estado, na burocracia, no comércio, nos bancos, no capital financeiro, 
etc. apenas em sua menor parte os assalariados continuam sendo trabalhadores no 
sentido de transformar a natureza. (LESSA, 2008, p. 32) 
 

Esse fenômeno da redução quantitativa de proletários, produz um terreno fértil à todas 

as concepções em torno das quais o desaparecimento do trabalho manual e, portanto a falência 

de Marx, haveria se tornado uma realidade. Vale ressaltar, porém, que essa redução no 

quantitativo de trabalhadores não significa em hipótese alguma o desaparecimento do 

trabalho, dos trabalhadores, nem tampouco da luta de classes. A aparência é, assim, a esteira 
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onde se desenvolvem os pensamentos dominantes no meio acadêmico e político social 

respeito de uma falsa centralidade do conhecimento na reprodução social dos novos tempos. 

A atribuição do papel de momento determinante no processo de reprodução social 

revela, assim, uma direta vinculação desta escolha com as necessidades objetivas postas por 

cada momento histórico à referida classe dominante. Na contemporaneidade, os 

desdobramentos dessa relação se manifestam na elaboração e divulgação de teorias 

mistificadoras do mercado como força organizativa central da vida humana. 

Diferentemente de outros momentos do desenvolvimento das relações capitalistas de 

produção, onde, inevitavelmente o trabalho se mostrava como determinante no processo de 

produção material, hoje, pensadores de diversos matizes propõem a insurgência de uma nova 

base material de reprodução, na qual o conhecimento passaria à condição de elemento 

determinante, deixando de ser mero elemento de produção. Estaria o conhecimento, agora, 

atuando na geração direta de valor, obscurecendo, assim, o trabalho manual, no sentido de 

intercâmbio orgânico com a natureza. 

Estaria a humanidade conhecendo uma nova ordem mundial, marcada pelo fim das 

classes sociais e suas lutas e, ao mesmo tempo, pelo fim da sociedade do trabalho. A 

promessa central dessa nova ordem em termos econômicos se expressaria na superação de 

todas as oposições entre os homens, sepultadas com as sociedades de classe. A nova 

economia, a economia do conhecimento, para os apologistas do capital, se justifica e se 

materializa em uma base tecnológica da estrutura produtiva.  

Não cabe aqui, a realização de um tratado econômico acerca da “nova configuração 

produtiva”, falsamente marcada pela centralidade do conhecimento. Contudo, torna-se 

necessária uma breve explicitação, mesmo que em linhas gerais, dos componentes 

econômicos dessa “nova ordem”. Que aspectos, no campo econômico, justificariam a tese da 

centralidade do conhecimento na produção material da riqueza? Seriam esses elementos 

suficientes para sustentar tal afirmação? 

O conhecimento, enquanto base do novo paradigma técnico-econômico, deriva, 

hipoteticamente, da utilização consciente das informações disponíveis. Uma vez alcançado o 

conhecimento, alcança-se também uma espécie de poder social, seja no aspecto individual ou 

coletivo como no caso das relações comerciais entre os países. Assim, a positividade da nova 

economia se materializaria, no plano coletivo, em seu projeto de inclusão e equidade social e 
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econômica em meio à diversidade nos padrões de desenvolvimento do mundo. A nova 

economia pressupõe, ainda, a transformação, em todos os países, em metas de princípios 

relativos à diversidade e identidade cultural, sustentabilidade, equilíbrio entre regiões e a 

efetivação da democracia política. 

Em linhas gerais, estaria o desenvolvimento da sociedade do conhecimento no campo 

econômico diretamente relacionado à utilização cada vez maior de inovações tecnológicas e 

ao mesmo tempo à transformação do capital intelectual em base para a realização de negócios. 

Nesse contexto, o combate às desigualdades, aliado à promoção da cidadania e a mistificação 

de uma dita educação ao longo de toda a vida, passaria a se tornar um dos grandes propósitos 

da nova sociedade.  

Grosso modo, a segunda metade do século XX entraria para a história como o início 

de uma nova fase, onde o crescimento da utilização das tecnologias da informação aliado ao 

gradativo desaparecimento do trabalho e das classes sociais tradicionais comprovariam a 

elevação da sociedade do conhecimento. 

Além do fetichismo da técnica e de previsões que jamais se confirmaram, há uma 
certa idealização do Estado de Bem-Estar que o converte em argumento empírico a 
favor da tese de que no pós-guerra teríamos assistido à uma profunda transformação 
nas classes sociais e, portanto, na relação do Estado com a sociedade civil. No cerne 
dessas transformações estariam... o desaparecimento da classe operária (quer pela 
sua fusão com os assalariados, quer pelo seu desaparecimento puro e simples) e, 
portanto, a falência das categorias marxianas. (LESSA, 2007, p. 278-279). 
 

Ainda conforme Lessa, 2007, contudo: 

Não há... nenhum indício de que o Estado de Bem-Estar tenha promovido uma 
democratização das relações entre o Estado e a sociedade civil no sentido de 
aumentar a influência dos indivíduos no desenvolvimento de suas sociedades... não 
há, também, qualquer indício de que o Estado de Bem-Estar tenha correspondido 
uma alteração na correlação de forças favorável aos trabalhadores e que esta seja a 
razão última das políticas públicas... os “gastos sociais”, dos quais alguns teóricos 
têm tantas saudades, foram, na verdade, a forma mais apropriada, naquelas 
circunstâncias históricas... de o Estado exercer a sua função de comitê gestor dos 
interesses do capital. Quando as necessidades de reprodução do capital se alteraram, 
alterou-se no mesmo sentido a atuação do Estado. Transitou-se, sem solução de 
continuidade, do Estado de Bem-Estar ao Estado neoliberal: seu conteúdo de classe 
permaneceu o mesmo, não se alterou em nada a sua função social. O que mudou 
foram as necessidades para a reprodução do capital. (Ibidem, p. 285) 

O espaço que algumas questões como cidadania, ética, consumidor consciente... vêm 

preenchendo no debate atual está organicamente ligado à ordem, a partir do momento que 

desvincula a análise da realidade da luta de classes. O domínio das consciências no processo 

de reprodução do capital é indispensável à manutenção do status quo. Em contrapartida, em 

nenhum momento histórico esse domínio sobre as consciências foi absoluto. Isto pode ser 
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comprovado pela contraposição feita por autores do campo da teoria crítica, que, na 

contramão dos paradigmas dominantes, elaboram análises desmistificadoras do real, 

devidamente fundamentadas na própria realidade objetiva. Para citar Duarte (2003): 

Reconheço, e não poderia deixar de fazê-lo, que o capitalismo do final do 
século XX e início do século XXI passa por mudanças e que podemos sim 
considerar que estejamos vivendo uma nova fase do capitalismo. Mas isso 
não significa que a essência da sociedade capitalista tenha se alterado ou que 
estejamos vivendo uma sociedade radicalmente nova, que pudesse ser 
chamada de sociedade do conhecimento. A assim chamada sociedade do 
conhecimento é uma ideologia produzida pelo capitalismo, é um fenômeno 
do campo da reprodução ideológica do capitalismo (DUARTE, 2003, p. 13).  

 

A propalada centralidade do conhecimento cumpre, portanto, um papel de destaque no 

campo da reprodução ideológica do capital, que, sob a perspectiva de uma crise estrutural, não 

pode, em hipótese alguma, abrir mão não apenas dos direitos e conquistas dos trabalhadores, 

mas também do controle de suas consciências. A tarefa fundamental posta pelo capital em 

crise10 às suas ideologias diz respeito, portanto, à de imposição do mercado como força 

organizativa central da vida humana, devidamente coisificada. Estaria assim, essa crítica ao 

trabalho organicamente vinculada ao atual processo de reestruturação do sistema do capital, 

manifestada, no plano ideológico, no conjunto de tentativas de anulação das teses marxianas 

na contemporaneidade. 

A defesa do marxismo como a teoria que melhor explica o real constitui, assim, na 

contemporaneidade, uma atitude revolucionária, visto que a despeito de todas as concepções 

pós-modernas de negação da objetividade, o pensamento de Marx representa para além de 

elaborações meramente teóricas uma vinculação orgânica ao movimento de resistência ao 

capital, pois fornece elementos constitutivos de uma teoria revolucionária, o que é 

imprescindível ao processo de superação do capital. 

No próximo capítulo, veremos como a idéia de uma centralidade do conhecimento na 

reprodução social se manifesta, em linhas gerai, no pensamento de três autores que, como 

tantos outros, abandonaram as categorias marxianas e sem, solução de continuidade, tentam 

afirmar a elevação de uma dita sociedade do conhecimento ou da informação. 

�������������������������������������������������������������
10 A este respeito, tentaremos expor, no capítulo III, os argumentos que demonstram a existência de uma crise 
estrutural do capital com seus devidos desdobramentos tanto no plano objetivo como no campo das idéias. Para 
tanto, nos apoiaremos nas contribuições de Mészáros, devidamente sistematizadas por Paniago 2007. 
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2. BELL, TOFLLER E SCHAFF: UM BREVE HISTÓRICO DO 

PARADGMA “SOCIEDADE DO CONHECIMENTO” 

 

O espaço que a categoria sociedade do conhecimento vem ganhando no debate 

acadêmico e político-social contemporâneo merece uma investigação mais cautelosa desse 

termo, a fim de analisar até que ponto a sua aparente novidade obscurece uma ligação direta 

com outras formulações já abrolhadas na história. Essa investigação, nos levaria a um estudo 

bem mais aprofundado da própria história do conhecimento, inclusive a tempos remotos como 

a Grécia antiga. Contudo, delimitaremos a nossa análise à segunda metade do século XX, 

marcada por um intenso movimento de forças no cenário mundial. 

Se o intenso crescimento do fordismo representou um longo período de acumulação do 

capital, já a partir da década de 1970 o capitalismo passou a apresentar sinais de crise, dos 

quais o esgotamento de acumulação fordista/taylorista de produção e a queda da taxa de 

lucros tenham sido, talvez, os mais expressivos. O conjunto de respostas à crise é marcado por 

um monumental processo de reestruturação, do ponto de vista ideológico e político-social, e 

de dominação. Para tanto, a formulação de teorias mistificadoras da realidade passam a ser o 

carro-chefe dessa empreitada. 

O fim da Segunda Guerra Mundial foi decretado não em folhas de papel, mas nos 

corpos de quase 150 mil seres humanos, atingidos pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki 

entre os dias 06 e 10 de agosto de 1945 no Japão. Com os ataques sofridos, o Japão rendeu-se 

completamente e a humanidade, talvez, ainda sem saber, entrava no período, que duraria 

quase meio século, conhecido como Guerra Fria e marcado, dentre outros fenômenos, pela 

corrida armamentista e rivalidade entre americanos e soviéticos. Ainda durante a Segunda 

Grande Guerra, as nações mais industrializadas do mundo, os Estados Unidos da América e 

alguns países da Europa, apresentaram quedas consideráveis em suas atividades econômicas. 

Com o visível crescimento tecnológico da informação e da comunicação, a distância entre as 

nações parecia diminuir e o surgimento de uma crise de proporções maiores se apresentava 

inevitável. Dentro desse contexto, a Organização das Nações Unidas - ONU, reuniu em 1944, 

nos EUA, representantes de cerca de 44 países num encontro que ficou conhecido como 

Conferência Internacional de Breton Woods.  
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O objetivo central dessa conferência era a formação de um sistema de cooperação 

econômica para, com vistas ao crescimento econômico, fornecer assistência financeira aos 

países em crise e fortalecer o comércio mundial, enfraquecido pela Guerra. Os EUA 

apareciam como a nação mais interessada nessas propostas, sob o pretexto de restaurar a 

economia mundial. Essa reestruturação, todavia, deveria constituir uma nova economia, 

totalmente aberta e unificada sob seu controle, o que garantiria, principalmente, o livre acesso 

a novos mercados.  

Dentro desse contexto, parece, de fato, que a Guerra Fria se constitui o palco, se não 

de criação, mas de anúncio da era da informação ou do conhecimento, marcada, 

fundamentalmente, pelo fim do industrialismo. 

 

3.1 A informação e a comunicação no centro da sociedade de pós-guerra 

 

De certo modo, a segunda metade do século XX, marcada por um intenso movimento 

de forças no cenário mundial, abre espaço para um conjunto de teses em torno do surgimento 

de uma nova ordem, marcada pela centralidade do conhecimento, não mais capitalista e 

industrial. O debate acadêmico e político-social não se esquiva em apresentar suas mais 

variadas posições acerca da questão. 

Em 1955 em Milão, o Congresso pela Liberdade da Cultura, um organismo financiado 

pela CIA e criado em 1950 em Berlim, reuniu em torno do tema “O futuro da liberdade”, 

alguns de seus organizadores a fim de, ao decretar a morte da sociedade industrial, anunciar a 

elevação de uma nova configuração social. Entre os participantes estavam o economista A. 

Von Hayek, o professor francês Raymond Aron e os sociólogos norte-americanos Daniel Bell, 

Seymour Martin Lipset e Edward Shils. Como resultado dessa reunião, os referidos autores 

atestam o fim da era da ideologia, o fim do político, o fim das classes e de suas lutas e o fim 

dos intelectuais contestadores e da militância. (MATTELART, Armand). 

Em que se fundamentam esses autores? A ciência haveria se tornado força produtiva, 

servindo, ainda, de forma de investimento produtivo? O conhecimento passaria a mediar as 

relações entre capital e trabalho? Ou melhor, com o fim das classes e de suas lutas, a 
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dicotomia entre capital e trabalho desapareceria? Quais seriam as bases da nova era? Para esse 

grupo de autores, ao que parece, as mudanças operadas pelo avanço científico tecnológico na 

reprodução da vida são suficientes para atestar o fim da centralidade do trabalho e o 

surgimento de uma nova etapa histórica da humanidade, não mais agrária nem industrial. Sob 

essa perspectiva, podemos demarcar o desenvolvimento histórico-social da humanidade até os 

dias atuais em três períodos distintos, caracterizados pela evolução do processo produtivo: era 

agrária; era industrial e pós-industrial. 

De Daniel Bell, com a “sociedade Pós-industrial”, à Adam Schaff, com a “sociedade 

informática”, muitos se aventuraram na empreitada de fornecer ao capitalismo uma 

configuração mais amena e, ao fim da linha, camuflar a contradição fundamental ente capital 

e trabalho e todas às outras dela decorrentes. Nesse intercurso, Alvin Toffler, anunciando o 

“fim da era manufatureira” com a sua “Terceira Onda”, foi um dos que tiveram maior 

expressão, ou por sua história pregressa ou mesmo pelo impacto de suas formulações. No 

bojo dessas tentativas, identifica-se uma parceria conceitual com as bases de um modelo 

produtivo calcado na gestão dita “flexível” e ainda a pretensa constatação de um consumo 

mais intenso e generalizado, o que levaria a crer que, de um modo geral, tais denominações, 

em maior ou menor grau, abarcam uma hipotética era do consumo. 

Em 1993, Peter Drucker escreve um livro intitulado Sociedade Pós-Capitalista, no 

qual apresenta uma passagem histórica da sociedade capitalista para uma nova sociedade. O 

conteúdo de sua argumentação apresenta o capital, a terra e o trabalho como fonte principal 

dos recursos da sociedade capitalista e, para a nova ordem social, ele atribui o conhecimento 

como a fonte base de recursos.  Para ele, as atividades de produção e distribuição de objetos 

cedem lugar à produção e distribuição da informação e do conhecimento. Haveria o 

conhecimento se tornado, do mesmo modo, fator de superação das desigualdades, de 

agregação de valor, criação de emprego e produção do bem-estar? Seriam estas as promessas 

da nova ordem? 

Ao caracterizar o novo cenário social mundial a partir da década de 1950, Lucci, 2003, 

afirma que: 

Vivemos na era Pós-industrial, um novo mundo, onde o trabalho físico é feito pelas 
máquinas e o mental, pelos computadores.Nela cabe ao homem uma tarefa para a 
qual é insubstituível: ser criativo, ter idéias. Durante dois séculos, tempo que durou a 
sociedade industrial (1750-1950), o maior desafio foi a eficiência, isto é, fazer o 
maior número de coisas no menor tempo. Assim, o ritmo de vida deixou de ser 
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controlado pelas estações do ano e tornou-se mais dinâmico. Enquanto a agricultura 
precisou de dez mil anos para produzir a indústria, esta precisou de apenas 200 anos 
para gerar a sociedade ou era Pós-industrial. (LUCCI, 2003. p. 01) 

Ainda segundo a autora, essa nova configuração social exige uma nova configuração 

humana, visto que: 

Os cérebros se tornam verdadeiras esponjas, onde a informação entra num momento 
e, já descartável, é atirada ao lixo da memória, logo em seguida. As pessoas se 
expõem ao estresse informativo, recebendo esse bombardeio desordenado, sem ter 
controle sobre isso e sem saber como se proteger, ou pelo menos, como selecionar 
de maneira correta. (Ibidem. p. 03) 

Na esteira desse pensamento, um modelo de administração informatizada parece ser o 

elemento fundamental na liberação da presença humana apenas para as funções de criação e 

gestão da atividade econômica. Esse novo modelo, contudo, é fruto de um processo histórico 

que se iniciou ainda na sociedade agrária. 

Corroborando com o pensamento de Lucci (2003), Rezk (1994), em um artigo 

intitulado A sociedade humanista: a crise da civilização contemporânea, apresenta um 

panorama dos grandes estágios de desenvolvimento da humanidade, dividido em três eras 

distintas como vemos a seguir: 

1. ERA AGRÁRIA 

ESCRAVISMO 

Capital 

Produtivo 

Meios de produção 

conjugados Ação produtiva: mão-

de-obra 

2. ERA INDUSTRIAL MANUFATUREIRA 

PROLETARIADO 

Capital 

Produtivo 

Meios de produção 

dissociados Ação produtiva: mão-

de-obra 

3. ERA DA ROBÓTICA INDUSTRIAL 

CIENTISTA-TECNÓLOGO 

Capital Meios de produção conjugados 
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Produtivo Ação produtiva: mão-

de-obra11 

Conforme nós organizamos, o quadro acima apresenta alguns dados interessantes, 

merecedores de uma análise mais cuidadosa. Se não vejamos: 

No texto, o autor não apresenta nenhuma informação de como se deu a passagem de 

uma era a outra o que revela uma compreensão extremamente positivista da história, o 

distanciando, obviamente, do campo crítico da análise. Ao que parece, as transformações de 

um estágio a outro, na sua visão, se deu de forma natural, evoluindo sempre em direção a algo 

superior, num ritmo de continuidade e sem mediações. Desta forma, fica de fora o complexo 

da luta de classes, que na acepção marxiana apresenta-se como o motor da história, movida 

por avanços e recuos. 

Na era agrária, a energia humana aparece como elemento fundamental da produção, 

caracterizando a força como elemento preponderante do poder constituidor do estado. 

Baseado nessa constatação, o autor apresenta esse período como sendo marcado por uma 

administração capatazeada, que, na era industrial manufatureira, cederá lugar à uma 

administração burocratizada. 

A administração burocratizada, por sua vez, se constituiu, fundamentalmente, pela 

transformação do trabalho assalariado em valor mercadológico. A energia humana continua 

sendo o elemento principal da produtividade, contudo, numa nova função, a de operar as 

máquinas e os equipamentos industriais. Se na era agrária havia, segundo o autor, uma 

conjugação entre meios de produção e ação produtiva (mão-de-obra), agora, há uma cisão 

entre esses dois elementos do capital produtivo, na qual a ação produtiva fica a cargo apenas 

do proletariado, (des)possuidor dos meios de produção. A riqueza passa a ser o elemento 

preponderante do poder. Estabelece-se, na esteira desse pensamento, a contradição 

fundamental. 

Contudo, na era da robótica industrial, a distância entre classe produtiva e parasitária 

desaparece e surge um novo tipo de relações, onde a energia robotizada assume o lugar de 

elemento central da produtividade. Haveria desaparecido a luta de classes? O cidadão 

assumiria o lugar do proletariado? O trabalho desapareceu? 

�������������������������������������������������������������
11 Vale ressaltar, que tratam-se aqui de categorias utilizadas pelo próprio autor. 
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Neste estágio, restaria aos homens, sem distinção, o trabalho de criação e gestão, onde 

o conhecimento passa a assumir um lugar de destaque na obtenção do poder. Pode mais quem 

sabe mais. 

Rezk (1994) identifica a segunda metade do século XX com um momento de crise, na 

qual as marcas mais expressivas são: a demolição da experiência soviética, o colapso do 

paradigma do Walfare State na Europa e, a passos mais lentos, o fim do sonho da democracia 

americana. 

[...]a humanidade sofre uma crise estrutural de transição para uma nova era de 
desenvolvimento. Esta crise demoliu a experiência soviética assim como vem 
demolindo o sonho da democracia americana tida como modo de vida “exemplar”. 
Do mesmo modo como leva ao colapso do paradigma europeu do Walfare State da 
social-democracia. Robert Kurz define esta fase como o colapso ético e religioso da 
sociedade do trabalho – e do seu respectivo sistema produtor de mercadorias; Alvin 
Toffler dirá que é o fim da era manufatureira das fábricas de chaminés. Ambos, 
entre outros – cada qual com a sua visão do processo -, procuram demonstrar que 
chega ao fim um estágio da sociedade humana. Nada impede que opinemos, já que a 
verdade social e os seus modelos teóricos estão agora em sério questionamento. 
(REZK, 1994, p. 73-74) 

O cenário delineado até aqui é o chão onde repousam as formulações que fazem 

apologia à sociedade do conhecimento antes mencionadas. De um modo geral, quais as 

diferentes ênfases da sociedade do conhecimento ou da informação? 

Apresentaremos, aqui, um panorama dessa discussão com a análise do pensamento de 

três autores que, no nosso entendimento, expressam mais claramente sua defesa da sociedade 

do conhecimento, em sua face pós industrial, pós-manufatureira ou, ainda, sociedade 

informática. De fato, esses autores, cada um ao seu modo, advogam o fim da centralidade do 

trabalho no processo de reprodução social e a elevação de uma sociedade de novo tipo, onde o 

conhecimento aparece como fator de superação de todos os esquemas anteriores de 

organização social pautado em divisões de classes já superadas. 

 

3.2 Daniel Bell12 e a “sociedade do conhecimento” como pós-industrialismo 

�������������������������������������������������������������
12 Daniel Bell (Nova Iorque, 10 de maio de 1919 - ) é um sociólogo e professor emérito da Universidade de 
Harvard. É diretor da Fundação Suntory e pesquisador residente da American Academy of Arts and Sciences. 
Graduou-se em sociologia em 1939 na City College of New York. Começou sua carreira como jornalista 
tornando-se editor de The New Leader (1941-1945), Fortune (1948-1958) e co-fundador do The Public Interest 

Magazine (1965).Em 1960, a Universidade de Colúmbia concedeu-lhe o título de Philosophy Doctor. Lecionou 
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Para Daniel Bell a análise social deve levar em consideração o fato de a sociedade 

estar dividida em três dimensões fundamentais, a saber, a estrutura social, a política e a 

cultura. As alterações na estrutura social, composta pela economia, tecnologia e o sistema 

ocupacional, geram problemas que, inevitavelmente, incidem sobre as outras dimensões 

sociais. As transformações ocorridas durante a segunda metade do século XX na organização 

da estrutura social se apresentam como indicativos de uma nova ordem, a sociedade pós-

industrial. Este termo, aparentemente generalista e extravagante é, segundo o próprio autor, 

resultado de uma investigação do significado e conseqüências de tendências históricas. 

Para ele, o significado do termo sociedade pós-industrial está em sua própria 

constituição, composto por cinco dimensões: a mudança de uma economia de produção de 

bens para uma de serviços, fato que se expressa pelas mudanças ocorridas no setor 

econômico; uma nova configuração na distribuição ocupacional dos indivíduos, marcada pela 

preeminência de uma classe profissional e técnica; a centralidade do conhecimento como 

princípio axial e fonte de formulação política; a busca pelo controle da tecnologia e, ainda; o 

desenvolvimento de uma “tecnologia intelectual”. Suas bases objetivas estariam assentadas no 

crescimento do setor terciário da economia, fato que, segundo ele, se deu em todo o mundo e 

alterou a configuração do trabalho colocando o conhecimento e a informação no centro do 

processo produtivo.  

O conceito de sociedade pós-industrial assenta na constatação de que se tornou 
predominante uma economia de serviços, de que adquiriram predominância as 
classes profissionais e técnicas, de que o crescimento se tornou a referência quase 
exclusiva das políticas da sociedade, de que o controle da inovação é um dado 
estratégico e de que surge aquilo que se designa por nova tecnologia intelectual. Na 
base desse esquema conceptual está uma crescente burocratização causada pelo 
intenso desenvolvimento da informática e das técnicas de decisão. Não surpreende 
por isso que o autor considere o papel fulcral desempenhado pela tecnologia tenha 
sido diferente em cada uma das sociedades em estudo: na era pré-industrial, o de 
promover a obtenção de matérias primas – na era industrial, o de produzir energia – 
e na pós-industrial, o de multiplicar os sistemas de informação (SILVA, 1999, p.  
02) 

A divisão setorial da economia em primário, secundário e terciário não é propriamente 

uma novidade. Bell atribui, por exemplo, essa inovação analítica a Colin Clarck, que definiu a 

cada setor um conjunto de atividades específicas: o primário – o setor da agricultura; o 

secundário – composto pela manufatura ou indústria; e o terciário – o setor de serviços. De 

acordo com essa perspectiva, a evolução histórica da industrialização canalizou, sobre 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

nesta universidade durante 1959 até 1969 e depois na Harvard. Foi um pensador muito influente durante as 
décadas de 1960 e 70 principalmente com obras sobre o pós-industrialismo e a tese do fim das ideologias. 
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medida, a força de trabalho para a manufatura, e, à medida que as nações foram aumentando 

suas rendas como conseqüência desse processo, o setor de serviços passou a se preocupar com 

uma demanda muito maior.  

A passagem de uma sociedade industrial para uma pós-industrial se revela na evolução 

e transformação da forma da economia, dos Bens aos Serviços. De acordo com este critério, a 

primeira característica, e a mais simples, de uma sociedade pós-industrial é já não estar a 

maior parte da força de trabalho aplicada à agricultura ou à manufatura, e sim aos serviços 

(Bell, 1973, p. 28). 

A noção de “serviço” refere-se, em uma sociedade industrial a uma mão-de-obra 

complementar ao processo produtivo, especialmente nos transportes e na distribuição de 

mercadorias. Na sociedade pós-industrial surge, junto ao setor terciário, um Quaternário que 

engloba o comércio, finanças, seguros etc., e um Quinário composto pela saúde, a educação, a 

investigação, pesquisa e governo, e os lazeres. Este apontamento atesta uma centralidade do 

conhecimento como eixo do desenvolvimento econômico. A estratificação da sociedade, do 

mesmo modo, passa a ser organizada em decorrência do conhecimento. 

Com a predominância de uma economia de serviços, a tecnologia passa a desenvolver 

um papel qualitativamente diferente e superior ao que desempenhava nas sociedades 

anteriores, denominadas pelo autor de pré-industrial e industrial. Considerando que a 

ocupação vincula-se diretamente ao tipo de estratificação de classes de uma sociedade, a 

preeminência da classe profissional e técnica apontada por Bell (1973) se apresenta como uma 

outra maneira de definir o seu pós-industrialismo. 

Se o início da industrialização promoveu o surgimento de um trabalhador 

semiqualificado, devido ao surgimento das máquinas, esse mesmo trabalhador, segundo o 

autor, céu espaço a um novo profissional qualificado para funções que exigem uma maior 

especialização. Ou seja, com a alteração do tipo de trabalho necessário à nova sociedade, 

surge um novo fenômeno – o da qualificação teórica. 

Uma sociedade pós-industrial tem como base os serviços. Assim sendo, trata-se de 
um jogo entre pessoas. O que conta não é a força muscular, ou a energia, e sim a 
informação. A personalidade central é a do profissional, preparado por sua educação 
e por seu treinamento para fornecer os tipos de habilidades que vão sendo cada vez 
mais exigidos numa sociedade pós-industrial. Se a sociedade industrial se define 
pela quantidade de bens que caracterizam um padrão de vida, a sociedade pós-
industrial defini-se pela qualidade da existência avaliada de acordo com os serviços 
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e o conforto – saúde, educação, lazer e artes – agora considerados desejáveis e 
possíveis para todos. (BELL, 1973, p. 148) 

Os novos relacionamentos sociais, frutos do crescimento dos serviços e da 

centralidade do conhecimento passam a alterar a própria força de trabalho, a ponto de, 

segundo o autor, se sobrepor à luta entre capitalista e operário no espaço fabril, traço 

distintivo da sociedade industrial, expressando um conflito de novo tipo, no qual as 

personagens centrais, tomados pelas rápidas mudanças culturais, vêem desgastadas as tramas 

sociais do passado. Dito de outro modo, o que parece estar em cheque, além da centralidade 

do trabalho no processo de reprodução social, é a própria estrutura social do capitalismo. Ou 

seja, a existência de burgueses e proletários e a dicotomia entre essas duas classes cedem 

lugar à nova ordem: a elite criativa, composta de cientistas e da cúpula de administradores 

profissionais... a classe média, composta de engenheiros e do professorado; e o proletariado 

dos técnicos, das faculdades menores e dos assistentes de ensino (Ibidem. P. 243)13 

Na sociedade pós-industrial ou do conhecimento, a relação com os instrumentos de 

produção já não estabelece e nem se equivale ao poder. Isto porque a estrutura de classes do 

capitalismo cede lugar a uma nova configuração político-social, na qual o conhecimento 

torna-se premissa para a direção social. 

O profissionalismo torna-se assim um critério de posição, mas ele entra igualmente 
em choque com o populismo, gerado pela reivindicação de novos direitos e de uma 
maior participação na sociedade. Se a luta entre o capitalista e o operário, na fábrica, 
constituía o traço distintivo da sociedade industrial, o choque entre o profissional e o 
populacho, no seio da organização e na comunidade, é o traço distintivo na 
sociedade pós-industrial. (BELL, 1973, p. 149) 

A identificação entre “sociedade pós-industrial” e “sociedade do conhecimento”, deve-

se à base objetiva comum a esses dois paradigmas. Ao passo que a informação e a tecnologia 

passam a caracterizar-se não apenas como auxiliares no processo produtivo ou na relação 

homem-natureza, homem-máquina, mas elas próprias tornam-se fator de produção e 

�������������������������������������������������������������
13 A aclamada revalorização das Universidades e das Corporações de Investigação, por exemplo, é uma 
conseqüência objetiva clara do processo de reestruturação do capital. Só a título de exposição, tomemos o caso 
das universidades públicas brasileiras, alvo de um conjunto de ataques governamentais, em defesa dos direitos 
empresariais, com vistas a privatização branda, através do sucateamento a passos largos sentido dentre outros 
setores, pela precarização do trabalho docente, pela diminuição vertiginosa de professores efetivos, péssimas 
condições de trabalho para os funcionários, falta de políticas de assistência estudantil, etc. Isto ocorrendo ao 
mesmo tempo  em que o governo investe, com o apoio de instituições financeiras internacionais como o Banco 
Mundial, todos os seus esforços nesse campo do conhecimento a fim de objetivar, na sua plenitude, uma reforma 
que tem como missão explícita, aos que querem enxergar, alargar uma nova possibilidade de mercado, o do 
ensino superior no Brasil 
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agregação de valor, o conhecimento passa a constituir-se como eixo central do pós-

industrialismo. 

A sociedade pós-industrial, claro, é uma sociedade do conhecimento, em dois 
sentidos: primeiro, as fontes das inovações decorrem cada vez mais da pesquisa e do 
desenvolvimento (mais diretamente, existe um novo relacionamento entre a Ciência 
e a tecnologia, em virtude da centralidade do conhecimento teórico); segundo, o 
peso da sociedade – calculado por uma maior proporção do PNB e por uma porção 
também maior de empregos – incide cada vez mais no campo do conhecimento. 
(BELL, 1973, p. 241) 

Bell (1973) reconhece que o conhecimento sempre fez parte do conjunto de elementos 

necessários ao funcionamento de qualquer sociedade. Ao identificar sociedade pós-industrial 

e sociedade do conhecimento como sinônimos, ele deixa claro que nesta sociedade o 

conhecimento passa a ser o elemento decisivo para a organização e direção da organização 

social. Na sociedade capitalista, a instituição primordial tem sido a propriedade privada, e na 

sociedade pós-industrial é a centralidade do conhecimento... (p. 136) 

A dimensão do conhecimento, no entanto, não pode omitir a tecnologia como um dos 

componentes centrais da sociedade pós-industrial. Nesse contexto, a busca pelo controle da 

tecnologia, ainda mais quando se constata o desenvolvimento de uma tecnologia intelectual 

deixa a condição de orientação futura e passa, definitivamente, a incidir sobre a tomada de 

decisões políticas e econômicas. 

De um modo geral, as elaborações de Bell corroboram com o pensamento de Alvin 

Toffler em uma constatação cabalística: a morte do industrialismo e o surgimento de uma 

nova civilização. 

 

3.3 A Terceira Onda de Alvin Toffler14 

�������������������������������������������������������������

14 Alvin Toffler (3 de Outubro de 1928) é um escritor e futurista norte-americano doutorado em Letras, Leis e 
Ciência, conhecido pelos seus escritos sobre a revolução digital, a revolução das comunicações e a singularidade 
tecnológica.Os seus primeiros trabalhos deram enfoque à tecnologia e seu impacto (através de efeitos como a 
sobrecarga de informação. Mais tarde centrou-se em examinar a reacção da sociedade e as mudanças que esta 
sofre. Os seus últimos trabalhos têm abordado o estudo do poder crescente do armamento militar do século XXI, 
as armas e a proliferação da tecnologia e o capitalismo. Está casado com Heidi Toffler, igualmente uma escritora 
futurista. 

 



.+�

�

Segundo Toffler (1997), as últimas décadas do século XX constituem o cenário para o 

surgimento de uma nova civilização, marcada por concepções inéditas tanto no campo pessoal 

como no campo econômico e político, o que se revela, desta forma, como uma transformação 

da própria consciência humana. Nesse contexto, a humanidade passa a ser dividida entre os 

que se preparam alvoroçadamente ao novo mundo e os que, inconformados com a mudança, 

tentam, a todo custo, restaurar as bases do antigo mundo. 

Se para Bell (1973), a história da civilização se constituiria em sociedade pré-

industrial, industrial e pós-industrial, Toffler admite que o que mais corresponde à realidade é 

conceito de Ondas de Mudança. Para ele, três eventos centrais de transição revelam uma 

divisão em três etapas da história da humanidade: uma Primeira Onda, fruto do surgimento da 

agricultura; a Segunda Onda, resultante da revolução industrial; e a transformação que se 

opera a partir da segunda metade do século XX, a Terceira Onda. 

A grande questão, nesse momento, é: como denominar o conjunto de mudanças 

desencadeadas pela Terceira Onda? 

Alguns falam de uma Idade Espacial, de uma Idade de Informação, de uma Era 
Eletrônica ou de uma Aldeia Global que se anuncia. Zbigniew Brzezinski disse-nos 
que enfrentamos uma “idade tecnetrônica”. O sociólogo Daniel Bell descreve a 
vinda de uma “sociedade pós-industrial”. Os futuristas soviéticos falam da R.T.C. – 
“a revolução tecnológica científica”. Eu mesmo já escrevi extensamente sobre a 
chegada de uma “sociedade superindustrial”. Nenhum desses termos, porém, 
inclusive o meu, é adequado. (TOFFLER, 1997, p. 23) 

A inadequação apontada pelo autor deve-se à focalização de um único fator adotado 

por essas concepções, e, ainda, ao tipo de visão estática apresentada por todas elas, fato que 

obscurece o dinamismo das mudanças ocorridas comprometendo uma compreensão mais 

expansiva do fenômeno.  

A busca do autor por um termo que se aproxime das transformações civilizacionais 

ocorridas ao longo da história parece encontrar abrigo em uma expressão já utilizada por 

Norbert Elias, “uma onda de integração em marcha através dos séculos” e por outros 

historiadores que partiram da mesma metáfora para desenvolver suas teorias: 

Em 1837, um escritor descreveu a colonização do Oeste americano em termos de 
“ondas” sucessivas – primeiro os pioneiros, depois os lavradores, depois os 
interesses comerciais, a “terceira onda” de migração. Em 1893, Frederick Jackson 
Turner citou e empregou a mesma analogia em seu clássico ensaio intitulado A 
Significação da Fronteira na História da América. (Ibidem.:19) 
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A não originalidade no termo, contudo, não anula a novidade de suas formulações. Isto 

porque, segundo ele, sua utilização pelos referidos autores não alcançam a mudança atual no 

desenvolvimento da civilização. Mudança esta que, para além de uma extensão do período 

industrial, se processa em todos os campos: da educação e da saúde à tecnologia, da vida 

pessoal à vida política, 

A perspectiva de uma Terceira Onda revela um futuro otimista, visto que a utilização 

dessa metáfora faz lembrar uma tempestade, depois da qual poderá vir a calmaria. Ou seja, ao 

passo que Toffler reconhece a existência de problemas como a guerra, a “débâcle” econômica, 

o desastre tecnológico em grande escala, capazes de promover uma alteração nos rumos da 

civilização, prefere optar pela utilização positiva das potencialidades causadoras de tais 

problemas. Além de analisar o processo pelo qual surge o fenômeno da Terceira Onda de 

mudança, ele dá uma maior importância ao seu direcionamento, para onde ela aponta. 

Desta forma, apresenta seu pensamento e, portanto, sua leitura da realidade como uma 

teoria para além de verdades parciais, o que, segundo ele, não elimina a possibilidade de 

apresentar alguma deficiência de análise. 

Quando fui marxista durante os últimos anos da adolescência e os primeiros da 
maioridade – faz isso agora mais de um quarto de século – eu, como muitas outras 
pessoas, pensava que tinha todas as respostas. Em breve verifiquei que as minhas 
“respostas” eram parciais, unilaterais e obsoletas. Mais exatamente, vim a 
reconhecer que a pergunta certa é ordinariamente mais importante do que a resposta 
certa à pergunta errada. (Ibidem. P. 19-20) 

Isto revela o que Jimenez, 2003, identificou como guerra pelo descrédito do marxismo 

e, mais ainda, o abandono da busca pela objetividade do real. Tal abandono não é gratuito, 

visto que é imprescindível ao capital, na sua empreitada de reestruturação político-social e 

ideológica15, o obscurecimento da verdade e de qualquer teoria que tenha como intenção 

fundamental a sua obtenção. 

Em verdade, reedita-se, nesse momento, um movimento de desqualificação 
acadêmico-política ímpar do marxismo, o qual se vê constrangido a professar uma 
mea culpa contrito, impondo-se o recolhimento nas sombras do tempo pretérito, ou, 
na melhor das hipóteses, a abertura ao diálogo com os chamados novos paradigmas 
– erigidos, diga-se de passagem, em nome da mais recente tentativa de sepultamento 
do velho Marx – para, com esses, compor a pluralidade de olhares sociológicos 
exigida pela recém-alcançada complexidade das relações sociais da era tecnológica . 
(JIMENEZ, p. 2003:02) 

�������������������������������������������������������������
15 Esta questão será melhor apreciada em um outro capítulo deste trabalho. 
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Assim como em Bell, 1973 vemos em Toffler, 1997, uma insistência nao demarcação 

histórica do fim do período industrial ou Segunda Onda. Em oposição à civilização anterior, a 

civilização nascente é marcadamente tecnológica e antiindustrial. Além disso, outro ponto 

comum entre os dois revela-se na transformação dos métodos de produção devido à adoção da 

tecnologia e do conhecimento não apenas como mera ferramenta, mas como novo elemento 

direcionador do processo produtivo, alterando não tanto o local de trabalho – da fábrica ao 

escritório – quanto o próprio tipo de trabalho, mais exigente quanto ao nível de especialização 

intelectual. Referidas formulações advogam, em termos gerais, o fim do trabalho e a elevação 

da sociedade do conhecimento que, no fim da linha, aponta para uma falsa superação ou 

mesmo para o desaparecimento da luta de classes.  

Estaria decretado o fim do capitalismo como um sistema social global de dominação? 

Seria esta nova sociedade a concretização da utopia socialista? Evidente que não. Até porque, 

outro ponto de convergência dessas elaborações teóricas está na ratificação da falência do 

“socialismo real”, restando aos indivíduos empenhar-se na tarefa solidária de construção de 

uma notável civilização desde os seus alicerces. (Toffler, 1997) 

Movidos, fundamentalmente, pela legítima aversão às inúmeras distorções de cunho 
economicista e determinista imputadas historicamente à herança marxiana e com 
base na restauração do capitalismo na ex-USSR e nos demais países do Leste 
Europeu, cujo regime é definido, inadequadamente, como socialismo real16, críticos 
de todos os matizes vêm propondo para a ortodoxia marxiana, uma gama de 
paradigmas alternativos. (JIMENEZ, 2003, p. 02) 

Ao caracterizar a nova civilização, Toffler, aponta ainda para a elevação de uma nova 

democracia, livre da burocracia marcante da velha civilização. Esta nova democracia é 

geradora de uma nova economia, nem completamente autônoma nem tampouco dependente 

do estado, como antes, mas uma economia semi-autônoma, na qual o papel do estado-nação é 

reduzido. Nessa nova economia, Toffler prevê a superação da ruptura histórica entre produtor 

e consumidor e o surgimento de um novo componente, promovido pela junção desses dois – o 

prossumidor. 

A implantação desse novo sistema político, a democracia do século XXI, requer 

alterações fundamentais nas estruturas políticas da Segunda Onda. Essas transformações são 

�������������������������������������������������������������
16 É interessante, a esse respeito, conferir a tese desenvolvida por Mészáros (1995, 1995a), segundo a qual, 
aquelas sociedades, às quais denomina pós-capitalistas, por um complexo de fatores, não foram capazes de 
superar o metabolismo do capital, permanecendo em vigor o princípio de extração – política, no caso e não 
estritamente econômica – da mais valia. 
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necessárias não porque sejam inteiramente más,  nem mesmo porque sejam por esta ou aquela 

classe, mas devido sua inoperância na nova sociedade. 

[...]remodelar radicalmente – ou mesmo refugar – o Congresso dos Estados Unidos, 
as Comissões Centrais e ao Polituburos dos estados industriais comunistas, a 
Câmara dos Comuns e a Câmaras dos Pares, a Câmara dos Deputados francesa, o 
Bundestag, a Dieta, os gigantescos ministérios e serviços públicos entrincheirados 
de muitas nações, as constituições e  sistemas judiciários – em suma, muito do 
aparelho desajeitado e cada vez mais inexeqüível de governos supostamente 
representativos. (TOFFLER, 1997,p. 410) 

Pode-se observar, pelas palavras do autor, que o movimento de transição para a nova 

sociedade requer uma transformação global nas estruturas políticas dos países. Trata-se da 

reestruturação de um sistema que, por haver envelhecido não se adéqua mais às novas 

configurações sociais. A tarefa que se apresenta à humanidade passa a ser uma reconsideração 

da vida política adotada na Segunda Onda. Essa alteração, para Toffler, deverá se direcionar 

por três princípios fundamentais: o poder minoritário, a democracia semidireta, e a divisão de 

decisão. 

No nascimento da sociedade da Segunda Onda observava-se uma sobreposição de uma 

sociedade industrial de massa. Nesse contexto, a tese política de um governo da maioria se 

adequava perfeitamente às necessidades de então. A Terceira Onda, no entanto, é 

definitivamente uma sociedade onde as maiorias prevalecem, o que obriga aos sistemas 

políticos uma reflexão mais consistente sobre o fenômeno. Toffler caracteriza a nova ordem 

como uma sociedade desmassificada, na qual a mobilização de um grande número de pessoas 

ou mesmo uma coalizão governante torna-se cada vez mais difícil. 

Para ele, falar representativamente em nome do povo ou da maioria parece mais jargão 

próprio das elites da Segunda Onda, a fim de se garantirem no poder. Desta forma, cai por 

terra a própria estratificação social da Segunda Onda, marcada pela luta entre blocos opostos, 

e emerge uma sociedade pautada sobre as milhares de minorias. Essa variação social é na 

verdade uma conseqüência ou reflexo das necessidades de novo sistema de produção que 

exige para a sua própria existência uma sociedade mais variada, pitoresca e diversa17. 

�������������������������������������������������������������
17 [...]quanto mais longe nos movemos além da sociedade industrial de massas, menos sustentáveis são as 
suposições marxistas. Pois as massas e as classes igualmente perdem muito de sua significação na civilização 
emergente da Terceira Onda. (Toffler, 1997, p. 412) 
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A lentidão das mudanças ocorridas na Segunda Onda garantia um tipo de alimentação 

histórico-política baseada em uma estrutura partidária. Na Terceira Onda, contudo, a rapidez 

com a qual tudo acontece aliada ao crescimento das minorias exige a reinvenção dessa 

configuração obsoleta e a formulação de partidos mutáveis e transitórios que visem a 

satisfação dinâmica dos anseios de minorias. 

Enquanto a Terceira Onda desmassifica a velha sociedade de massa da Segunda 
Onda, suas pressões, creio, ditarão essa escolha. Pois se a política foi “pré-
majoritária” durante a Primeira Onda e “majoritária” durante a Segunda, 
provavelmente serão “mini-majoritárias” amanhã – uma fusão de governo de 
maioria com poder de minoria. (TOFFLER, 1997, p. 418) 

O avanço tecnológico da comunicação aponta, na Sociedade da Terceira Onda, para o 

aperfeiçoamento do sistema democrático, a fim de, em não desprezando as positividades 

encontradas no sistema representativo, não supervalorizar a democracia direta, visto que uma 

fusão dessas duas estruturas políticas pode garantir uma combinação, o que seria ideal para o 

século XXI, da participação direta do cidadão com “representação” em um novo sistema de 

democracia semidireta. 

Na prática, a operacionalização dessa tese de Toffler se daria pela mescla, com auxílio 

da tecnologia, de instrumentos da democracia representativa aliados à práticas já visitadas de 

participação popular, como por exemplo, os Plebiscitos Nacionais. E como isto aconteceria? 

Em vez de a decisão sobre determinada questão ficar completamente nas mãos dos eleitores, 

sua indicação passaria pela apreciação de um corpo representativo constituído. Esses 

princípios da democracia semidireta, ainda que bizarros, representam para Toffler a base de 

constituição das instituições políticas praticáveis na nova ordem. 

A fim de demonstrar a necessidade evolucionária do aperfeiçoamento do sistema 

democrático, Toffler apresenta a idéia de divisão na tomada de decisão em âmbito regional, 

nacional e até mundial. Para ele, se a necessidade para a tomada de decisão promoveu um tipo 

der privilégio, criador de elites governamentais, durante a transição das sociedades pré-

industriais para as sociedades da Segunda Onda, a implosão desse sistema de tomada de 

decisão é o ponto fulcral de transição para a Terceira Onda. 

Alguns problemas não podem ser resolvidos num nível local. Outros não podem ser 
resolvidos num nível nacional. Alguns requerem ação em muitos níveis 
simultaneamente. Além disso, o lugar apropriado para solver um problema não é 
sempre no meso lugar. Ele muda através do tempo. (TOFFLER, 1997, p. 422-423) 
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De um modo geral, essas relações apresentadas por Toffler refletem suas análises das 

mudanças ocorridas nas últimas décadas do século XX em todas as esferas sociais. Essas 

mudanças, seguindo seu pensamento, apontam para a elevação de um novo momento na 

história da civilização, marcado pelo que denominou de Terceira Onda. 

A Terceira Onda, por sua vez, faz emergir um novo conflito social fundamental: os 

que lutam pela preservação da sociedade industrial e os que se preparam para um avanço ao 

futuro, que porá por terra os tradicionais conflitos de classes, raças e ideologias. A metáfora 

da “Onda” parece, então, ser coerente com o pensamento de Toffler ao atestar que a nova 

ordem não virá em uma convulsão social climática única, mas como conseqüência de mil 

inovações e colisões a muitos níveis em muitos lugares, através de um período de décadas.  

Ao que parece, o avanço científico tecnológico tem operado grandes mudanças na 

reprodução da vida. Esta constatação, contudo, é levada às suas últimas conseqüências pelos 

autores antes mencionados que, em maior ou menor grau, tentam afirmar o fim da 

centralidade do trabalho na geração da riqueza. 

Nesse sentido, Adam Schaff parece ser o pensador de maior repercussão entre aqueles 

que se apegam, sobremaneira, ao impacto das novas tecnologias sobre o conjunto da vida 

social. Para ele a humanidade passa, nas últimas décadas do século XX, por uma grande 

revolução informática e a ordem do dia é: “que futuro nos aguarda?” 

 

3.4 Adam Schaff18 e a sociedade informática 

 

Em um relatório ao Clube de Roma, intitulado Microeletrônica e Sociedade, publicado 

em 1982, Adam Schaff já apresentava uma postura otimista sobre as conseqüências dessa 

nova tecnologia na vida social. Ao tecer considerações acerca do trabalho, do tempo livre e 
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18 Adam Schaff (Lviv, 10 de março de 1913 — Varsóvia, 12 de novembro de 2006) ex-marxista marxista 
polonês.Estudou na École de Sciences Politiques et Economiques de Paris. Em 1945 doutorou-se em Filosofia. 
Professor dessa matéria, inicialmente em Lodz, transferiu-se posteriormente para Varsóvia. Membro da 
Academia Polonesa de Ciências e do Clube de Roma, tornou-se Diretor do Instituto de Filosofia e Sociologia. 
Mais tarde trabalhou também em Viena. É autor de vasta bibliografia referente a assuntos de Filosofia e Ciências 
Humanas. 
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também da educação, dava ênfase às potencialidades dessa tecnologia para a prosperidade da 

humanidade. 

No final da década de 1980, o referido autor, em uma atitude teoricamente mais 

ousada e de maior repercussão, publica um livro, intitulado A Sociedade Informática, 

afirmando a nova onda tecnológica como motor da sociedade emergente. Sociedade esta, que, 

num prazo de duas ou três décadas, promoveria o desaparecimento do trabalho manual e do 

proletariado. Esse desaparecimento não representaria o fim das classes, mas o surgimento de 

uma nova estratificação social: entre os que sabem e os que não sabem. 

A obra está dividida em duas partes complementares: a primeira trata das 

conseqüências sociais da atual revolução tecnológica e a segunda do indivíduo humano e a 

sociedade informática. Sua grande tarefa, segundo o próprio autor, é se configurar como uma 

grande exposição dos problemas sociais existentes, apontando, todavia, soluções possíveis, 

[...] mas não no sentido de buscar as respostas às questões colocadas numa suma 
marxista acabada. Tampouco limitarei meu pensamento ao âmbito das idéias 
clássicas do marxismo: há muitos problemas novos, especialmente na esfera das 
reflexões sobre o indivíduo humano, que estão ainda por ser formulados e que, 
obviamente, devem ser enfrentadas com novas soluções19. (SCHAFF, 1990, p. 17) 

Essa divisão do livro revela a tese central de Schaff de que as alterações promovidas 

no âmbito da produção pelo avanço científico e tecnológico provocariam alterações 

fundamentais nas relações sociais. Isso se manifestaria, por exemplo, no fato de, segundo o 

autor, uma das conquistas mais notáveis dessa revolução haver sido a criação de fábricas 

inteiramente automatizadas, nas quais os homens são substituídos pelos robôs20. Este e outros 

acontecimentos refletem o que Schaff caracterizou como A segunda revolução, na qual a 

capacidade intelectual do homem se vê substituídas por autômatos que tomam conta 

completamente da produção e dos serviços. Para ele, contudo, a humanidade passou, entre os 

séculos XVIII e XIX, por um primeiro momento da revolução técnico-industrial marcado pela 

substituição da força física humana pela energia das máquinas no âmbito da produção21.  

�������������������������������������������������������������
19 Aqui, o autor, apela a um falso discurso, comum aos que se opõem ao marxismo, de que  esta teoria não dá 
conta das questões sobre individualidade e de que Marx haveria, em suas obras, desprezado o indivíduo humano. 
Parece oportuno utilizarmo-nos das palavras de Paola Manacorda ao afirmar que os referenciais se tornam velhos 
quando não têm mais capacidade explicativa e não porque esses se enfrentam com problemas novos (Manacorda, 
apud Frigotto, 2003:107). 
20 Em nenhum momento do livro Schaff diz quando e onde este fato aconteceu. 
21 Essa energia utilizada pelas máquinas em um primeiro momento foi a do vapor, e depois, por sua própria 
evolução, a da eletricidade. 
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Enquanto que a primeira revolução representou uma alteração profunda no trabalho 

humano, a segunda faz com que esse mesmo trabalho passe a correr riscos inevitáveis de 

eliminação total. Este acontecimento seria, finalmente, para Schaff, a libertação humana do 

trabalho e traria como conseqüência direta a criação de uma instituição que substituísse o 

trabalho humano como fonte de “sentido de vida”. 

Isto se torna mais evidente, quando a esses elementos da segunda revolução se juntam 

a revolução microeletrônica e a revolução da microbiologia com sua componente resultante, a 

energia genética, fato que acena para uma dominação das atividades humanas pela biologia e 

as transformações decorridas do seu avanço no século XXI. 

O passo decisivo nesse sentido foi a descoberta do código genético dos seres vivos, 
seguida da sua gradual decifração, o que permite ao homem interferir de forma cada 
vez mais eficaz e sempre mais a fundo nas leis do desenvolvimento da natureza 
orgânica (...) esta situação abre novas e magníficas perspectivas para o homem na 
luta contra as doenças congênitas ou na produção de novas variedades de plantas e 
animais, muito mais resistentes às enfermidades e às condições naturais 
desfavoráveis... Esta parece ser a única e verdadeira maneira de combater a 
catástrofe da fome e da desnutrição dos habitantes do nosso planeta... (SCHAFF, 
1990, p. 23) 

Além disso, outro elemento definidor da nova sociedade seria a busca por novas fontes 

de energia. Para  o autor, o século XXI deverá marcar a era da energia nuclear em detrimento 

de fontes tradicionais de energias, como o petróleo, e até mesmo das chamadas fontes 

renováveis como a energia solar e geotérmica. Estariam desta forma, definidos os três pilares 

da revolução técnico-científica: a microeletrônica, microbiologia e energia nuclear. 

No que tange à formação econômica da nova sociedade, um dos maiores e, talvez, 

mais graves problemas citados por Schaff diz respeito ao imenso contingente de pessoas 

desempregadas, conseqüência mais direta da automação e robotização, antes mencionada, no 

âmbito da produção. A esse desemprego estrutural, o autor apresenta soluções divididas em 

dois momentos: o da transição para a nova configuração social e o momento no qual o 

processo tenha chegado à sua plenitude. 

Para o período de transição ele aponta a redução da jornada de trabalho, o que 

representaria uma redistribuição no próprio volume de trabalho humano existente. Desta 

forma, a redução de horas de trabalho estaria inversamente proporcional ao crescimento do 

número de pessoas com emprego. Esse processo, contudo, levaria a uma quantidade de horas 
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de trabalho tão pequena que causaria experiências psíquicas traumáticas ao trabalhador com 

uma “poluição” do tempo livre (p. 33). 

Nesta situação, será necessário substituir o trabalho tradicional, no sentido de 
trabalho remunerado, por ocupações não remuneradas que seriam um sucedâneo do 
trabalho atual no que se refere ao “sentido da vida”, isto é, no que se refere à 
motivação das atividades humanas. É muito compreensível a necessidade de um tal 
sucedâneo do emprego remunerado de hoje, ainda que seja somente para assegurar o 
bem-estar psíquico dos homens que não trabalham. (SCHAFF 1990, p. 33) 

Vale perguntar: tendo o trabalho remunerado chegado ao fim, como, então, o homem 

asseguraria o seu meio de vida na nova sociedade? Para ele, tal responsabilidade deveria ser 

assumida pelo Estado, que na sociedade informática não desaparecerá, mas, assim como em 

Toffler, se revestirá de novas instituições e um novo papel fundado na democracia e na 

descentralização do poder. Essa descentralização garantirá aos cidadãos uma maior autonomia 

administrativa em todos os níveis. 

Essas soluções parecem desconsiderar as relações de classes e todas as implicações 

delas decorrentes. As classes são definidas no âmbito da formação econômica da sociedade, 

levando-se em consideração uma mesma relação estabelecida com propriedade das forças 

produtivas. Assim, como então essas soluções se relacionariam com os conflitos entre classes, 

ou melhor, como se configurariam a nova estratificação social? 

Segundo Schaff, a ciência ganhará a centralidade no processo produtivo na sociedade 

informática, visto que ela própria se assumirá o papel de força produtiva. Se ainda no 

momento de transição, o trabalho e, por conseguinte o trabalhador já dá sinais visíveis de 

desaparecimento, fruto dos avanços no campo da microeletrônica, a classe trabalhadora 

perderá completamente seu espaço na nova estrutura de classes. Do mesmo modo, talvez não 

nas mesmas proporções, a classe capitalista sofrerá metamorfoses em sua forma e extensão. 

Estas alterações, contudo, não significa o fim de uma classe dominante. 

Provavelmente o lugar destas classes desaparecidas será ocupado por um estrato 
social integrado por cientistas, engenheiros, técnicos e administradores, que se 
incumbirão do funcionamento e dos progressos da indústria e dos serviços... Este 
extrato não será tão numeroso quanto o conjunto das duas classes que substituirá, 
mas as substituirá plenamente no que diz respeito às suas funções sociais e, 
provavelmente, com um nível mais elevado de eficiência. (SCHAFF, 1990, p. 45) 

As possibilidades, para o próprio autor, do surgimento de novas desigualdades na 

sociedade informática se direcionam, contudo, para uma divisão entre os que possuem e os 

que não possuem informações sobre as diversas esferas sociais, o que poderá ser minimizado 
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pela ampliação de programas escolares. Este direcionamento tende à própria formação 

política da sociedade que, segundo ele, constitui-se pela relação entre o indivíduo e a 

sociedade, isto é, entre o indivíduo e as instituições públicas, principalmente o Estado 

A sociedade informática, além de materialmente mais rica, deverá se constituir, para 

Schaff, em um patamar inimaginável de desenvolvimento da democracia. Segundo ele, a 

liberação humana das preocupações materiais fará com que o desenvolvimento criativo do 

homem se expresse de maneira muito mais constante. Já que o Estado não desaparecerá, mas 

terá suas funções e estruturas transformadas, a ele atribui-se, na nova sociedade, o papel de 

administrador das coisas e não das pessoas. 

Ao que parece, assim como em Toffler, Schaff aponta para o cotidiano dessa nova 

democracia instituições como referendos populares do tipo plebiscito, dentre outras 

estratégias, a fim de guiar a tomada de decisões na sociedade informática. 

Na enorme maioria das vezes, independente da intenção do autor, são teorias que se 
prestam ao triste papel de elogiar a crise em que vivemos como as dores inevitáveis 
de transição para um novo período de prosperidade e felicidade. Desde Daniel Bell – 
que foi um marxista na juventude, mas mudou de lado depois –, a formulação mais 
famosa, até as muitas variações desta tese, como Adam Schaff com A sociedade 
informática, Lojkine, com A revolução informacional, Negri e Hardt, com o 
comunismo do trabalho imaterial – todas estas teses, cada uma a seu modo, 
procuram convencer o leitor de que estaríamos próximos a uma nova etapa histórica, 
que deixaria as mazelas do capitalismo no passado.Por isso, tais teorias são sempre 
conservadoras e sempre trazem, a tiracolo da sua tese principal, a afirmação da 
superação das categorias marxianas para pensarmos o mundo em que vivemos. Não 
creio que tais teorias tenham muito a nos dizer acerca do presente. Suas teses têm 
sido sistematicamente negadas pelo desenvolvimento histórico e não trazem 
contribuições que os revolucionários possam aproveitar. (LESSA, 2005, p. 30) 

No próximo capítulo tentaremos demonstrar como causa central desse fenômeno a 

crise estrutural do capital e seu processo de reestruturação, tanto no plano ideológico quanto 

no plano material. 
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4. A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO: NEGAÇÃO DA 
OBJETIVIDADE E PRODUTO DA REPRODUÇÃO 
IDEOLÓGICA DA CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL 

 
 

O capitalismo surge na história humana como uma sociabilidade capaz de por fim à 

era das necessidades. Com as mais variadas promessas, e através de um longo processo 

histórico, esse sistema promove uma reviravolta na forma de o homem se relacionar com a 

natureza e com os outros homens, apoiado em valores como igualdade jurídica, tolerância 

religiosa, liberdade pessoal e propriedade privada. Esses valores, aparentemente dotados de 

uma positividade, expressam, contudo, uma intrínseca ligação com a atividade comercial da 

burguesia, principalmente em sua crescente ascensão social nos séculos XVII e XVIII. 

Na Inglaterra, em 1698, e na França, em 1789, a luta pela liberdade do mercado 
resultou numa vitória da classe média. O ano de 1789 bem pode ser considerado 
como o fim da Idade Média, pois foi nele que a Revolução Francesa deu o golpe 
mortal no Feudalismo. Dentro da estrutura da sociedade feudal de sacerdotes, 
guerreiros e trabalhadores, surgia um grupo da classe média. Através dos anos, ela 
foi ganhando força. Havia empreendido uma luta longa e dura contra o feudalismo, 
marcado particularmente por três batalhas decisivas. A primeira foi a Reforma 
Protestante; a segunda foi a Gloriosa Revolução na Inglaterra, e a terceira, a 
Revolução Francesa. No fim do século XVIII era pelo menos bastante forte para 
destruir a velha ordem feudal. Em lugar do Feudalismo, um sistema social diferente, 
baseado na livre troca de mercadorias com o objetivo primordial de obter lucro, foi 
introduzido pela burguesia (...). A esse sistema chamamos – capitalismo. 
(HUBERMAN, 1986. p. 140) 

Os estamentos sociais do Antigo Regime já não correspondiam aos imperativos 

comerciais do mercado, visto que o ato de compra e venda das mercadorias requeria certa 

igualdade entre compradores e vendedores. Essa igualdade, porém, não se tratava de um tipo 

social, mas meramente jurídica entre os indivíduos. Através desse processo, todos passariam à 

condição de cidadãos que, mesmo em diferentes situações econômicas, se igualariam perante 

a lei. 

Outro elemento que não possui a menor importância para a efetivação do ato 

comercial é a própria convicção religiosa dos indivíduos. Se, no feudalismo, a exclusividade 

de credo fazia parte da própria base de estruturação social, a burguesia, com o 

desenvolvimento do capitalismo, levanta a bandeira da tolerância como um fator não só de 

realização, mas, principalmente de expansão comercial. A capacidade econômica dos 

indivíduos suplantaria sua condição de judeu, cristão, ateu... 
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Da mesma forma, a liberdade surge como uma condição à realização do mercado 

comercial. Nessa perspectiva, os homens precisam estar livres para realização de negócios, e a 

luta contra a escravidão foi a manifestação histórico do desejo de uma sociedade que passava 

a necessitar de homens livres e com salários. A propriedade privada surge, então, como uma 

conseqüência direta dessa liberdade, pois garante ao proprietário de bens e capitais o direito 

de, legalmente, dispor e usar livremente do que lhe pertence. De um modo geral, os valores 

ora proclamados corroboram com as aspirações da famosa frase popular gritada nas ruas pelos 

revolucionários franceses de 1789 (“Liberdade, Igualdade, Fraternidade”), mas que foi 

desfrutada apenas pela burguesia. 

O capitalismo, no entanto, é o resultado de um “movimento histórico que separa o 

trabalho de suas condições exteriores indispensáveis” (Marx, 2000). Esse movimento alcança 

sua efetivação quando se nota, na história, o surgimento dos capitalistas empreendedores da 

livre exploração do homem pelo próprio homem; e a conversão dos produtores em 

assalariados. “A ordem econômica capitalista saiu das entranhas da ordem econômica feudal. 

A dissolução de uma produziu os elementos constitutivos da outra” (Ibidem.). 

O conjunto do desenvolvimento, abrangendo ao mesmo tempo a gênese do salariato 
e do capitalismo, tem por ponto de partida a servidão dos trabalhadores; o progresso 
que esse desenvolvimento realizou consiste em mudar a forma de sujeição, em 
conduzir a metamorfose da exploração feudal em exploração capitalista. (MARX, 
2000, p. 15) 

Desta forma, se estabelece uma nova relação, essencialmente mercantil, entre o 

capitalista e o assalariado. Dentro dela o segundo figura como servidor e se põe sob a 

dependência do primeiro, abdicando, até mesmo, da propriedade sob seu produto. Tudo isso 

ocorre pela existência de um elemento anterior a todo esse processo de desagregação do 

produtor de todas as condições exteriores necessárias ao trabalho, restando-lhe sua própria 

“força física, o trabalho em estado potencial” (Ibidem.)  

A separação entre o produtor e os meios de produção é, ao mesmo tempo, fundada e 

fundante em relação ao capitalismo. Visto que tal oposição alcançou uma grandeza sem 

precedentes desde o estabelecimento do capitalismo e “para que o capitalismo viesse ao 

mundo foi preciso que, ao menos em parte, os meios de produção já tivessem sido arrancados 

sem discussão aos produtores” (Ibidem. P. 14). Esta relação, portanto, se antecipa à vontade 
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capitalista se aplicando, inclusive, a sociedades pós-capitalistas22, e é determinada pela 

permanência das condições materiais de dominação do trabalho pelo capital. É preciso, para 

compreender o processo de reprodução no contexto histórico do capitalismo, entender o que é 

o capital e como se dá o seu funcionamento 

O capital é uma relação social anterior ao capitalismo cuja dominação histórica pode 

ser identificada em formas que vão desde a família às estruturas políticas de controle social. 

Sua natureza mais profunda se remete, contudo, na ruptura entre o “trabalho e as condições 

objetivas de sua existência”. Desta forma, o próprio capital passa a se apresentar como o 

produtor da riqueza, visto que o trabalho, autêntico produtor, aparece “como trabalho 

acumulado, objetivado e alienado”. 

O processo de autovalorização do capital pressupõe a existência do trabalhador 

alienado, separado dos meios necessários à realização de sua atividade produtiva. Os meios de 

produção que, na verdade, aparecem como resultado de objetivações de um trabalho anterior, 

são apenas parte da sujeição do trabalho aos imperativos do capital que se sobrepõe, ainda, às 

próprias necessidades humanas. Essa sobreposição pode ser mensurada na própria imposição 

da necessidade de se produzir um algo excedente. Ou seja, é retirado do trabalhador seu poder 

de decisão quanto ao desenvolvimento da produção, seja em relação à sua forma, quantidade 

ou finalidade. 

A relação social capital se estabelece na história, precisamente, por sua oposição ao 

trabalho. Essa oposição, porém, não se desenvolve de forma equilibrada, visto que a 

existência objetiva do capital depende da manutenção de uma espécie de círculo de 

valorização, através do qual “a criatura passa a subjugar seu criador”. 

A questão é que, sem entender a perversa circularidade do sistema do capital – 
mediante a qual o trabalho sob a forma de trabalho objetivado, alienado, se torna 
capital e, como capital personificado, enfrenta e domina o trabalhador – não há 
como escapar do círculo vicioso da auto-reprodução ampliada do capital como o 
modo mais poderoso de controle sociometabólico jamais conhecido na história. (...) 
para ser capaz de romper com o círculo vicioso do capital como forma de controle 
sociometabólico, é necessário enfrentar o fetichismo do sistema em sua forma 
plenamente desenvolvida. (MARX, Apud PANIAGO, 2007,  p. 25) 

�������������������������������������������������������������
22 “A dominação hierárquica e totalizante que exerce sobre o trabalho é uma condição ineliminável desse modo 
de controle metabólico. Enquanto permanecerem as condições materiais dessa dominação, não desaparecerá o 
capital, e isso se aplica a todos os tipos de sociedade capitalista ou pós-capitalista, como insiste Mészáros”. 
(Paniago, 2007, p.27) 
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Fica evidenciado, deste modo, que enquanto forma de controle social, ao capital pouco 

importa sua expressão histórica, desde que sua base de sustentação para a exploração do 

trabalho permaneça inalterada. Ou seja, o que de fato interessa é a máxima acumulação de 

capital, fruto da expropriação de mais-valia, dadas as limitações objetivas de um momento 

histórico determinado. 

[...]do ponto de vista do capital, visto como modo de controle, a questão importante 
não é sua forma contingente, é a necessidade de uma expropriação da mais-valia 
que-assegure-a-acumulação. De uma forma ou de outra, sua forma contingente deve 
ser modificada – mesmo nos parâmetros estritamente capitalistas – no curso da 
inexorável auto-expansão do capital, de acordo com as variações de intensidade e 
escopo da acumulação de capital possível na prática sob as circunstâncias históricas 
dadas. (MÉSZÁROS apud. PANIAGO, 2007, p. 25) 

Sob a égide capitalista a relação fundamental de exploração do trabalho pelo capital se 

expressa na opressão do capitalista – personificação do capital no capitalismo – sobre o 

trabalhador. As conseqüências dessa relação evidenciam a prostração deste último em relação 

ao primeiro. De autêntico produtor da riqueza material o trabalhador é convertido em um 

elemento – aparentemente desprezível – do processo produtivo, agora, plenamente controlado 

pelo capital, o novo protagonista tanto da produção quanto das decisões a ela ligadas. 

Essas personificações revelam, aparentemente, uma situação na qual o trabalhador é 

um “escravo sob novas formas” e o capitalista proprietário de uma autêntica liberdade 

individual, visto que têm em suas mãos o poder de decisão quanto aos destinos da atividade 

humana de produção. Contudo, nem mesmo o capitalista possui uma liberdade efetiva. E por 

que isso ocorre? Porque suas decisões devem, invariavelmente, responder aos imperativos do 

capital. Diuturnamente, ele gasta suas forças vitais no sentido garantir, tanto no plano objetivo 

como ideologicamente, o fetiche de sua superioridade sobre o trabalhador. 

Os capitalistas particulares como os trabalhadores individuais (...) funcionam apenas 
como personificações do capital e do trabalho e têm de sofrer as conseqüências de 
dominação e subordinação implícitas na relação entre as personificações particulares 
e o que está sendo personificado. A lei do valor, por exemplo, que regula a produção 
do valor excedente, ‘parece infligida pelos capitalistas uns sobre os outros e sobre os 
trabalhadores – e, por isso, aparece de fato apenas como uma lei do capital atuando 
contra o capital e contra o trabalho’. (MÉSZÁROS apud. PANIAGO, 2007, p. 33) 

As conseqüências objetivas dessa necessidade de personificações que o justifiquem e, 

portanto, se proponham minimizar ou até mesmo anular – como se isso fosse possível – o 

papel central do trabalhador no processo produtivo se materializam nas falsas promessas de 

independência do capital em relação ao trabalho. Ainda segundo Mészáros, apud Paniago: 
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O capital precisa de personificações que façam a mediação (e a imposição) de seus 
imperativos objetivos como ordens conscientemente exeqüíveis sobre o sujeito real, 
potencialmente o mais recalcitrante, do processo de produção. (As fantasias sobre a 
chegada do processo de produção totalmente automatizado e sem trabalhadores são 
geradas como a eliminação imaginária deste problema). (MÉSZÁROS apud. 
PANIAGO, 2007, p. 30)  

O mito de uma dita “sociedade do conhecimento” que se apóia, precisamente, na falsa 

constatação de uma produção totalmente automatizada, livre do trabalho humano e de tudo 

que isso possa representar em termos de organização social, é, no plano teórico-ideológico, a 

expressão mais contundente de um conjunto de fantasias que tentam corroborar com a 

necessidade ora posta pelo capital. O próprio Adam Schaff em sua “sociedade informática” 

chega a afirmar a existência, no Japão, de fábricas sem trabalhadores. 

 Disparates dessa natureza ganham cada vez mais força e espaço na atual configuração 

social não apenas pelo teor ousado de suas teses, mas pela necessidade real do capital de, 

mesmo precisando do trabalhador retirá-lo totalmente da cena produtiva. Essas teses, aliás, 

perdem sustentação objetiva, não passando de meros discursos fantasiosos, exatamente, por 

ser o capital dependente do trabalho, a ponto de em desaparecendo este, ele próprio, o capital, 

desapareceria completamente da cena histórica. 

Uma vez que o capital existe a partir da acumulação e esta, por sua vez, se constitui 

como vimos, pela obtenção do lucro, sua manutenção é determinada pela permanência 

histórica da exploração. Essa relação é mais contundente e mais visível com o surgimento da 

indústria moderna, onde a associação dos meios de produção e a compra da força de trabalho 

nas mãos do capitalista é legalmente garantida e, em termos, socialmente aceita. A exploração 

aparece como natural e insuperável. 

A acumulação capitalista, desta forma, pressupõe uma acumulação anterior de capital 

e a existência de um contingente de pessoas ‘disponíveis’ à venda de sua força de trabalho, 

pela carência de condições autônomas de sobrevivência. A conjunção desses dois elementos 

compõe, por assim dizer, a origem do capital. Vale perguntar como se deu a criação desse 

processo? 

 Marx (2000) lembra que para a economia política, o peso da acumulação primitiva na 

constituição histórica do capital se equipara à importância que o “pecado original desempenha 

na teologia”. Da mesma forma que o pecado original resultaria de uma aventura acontecida 

alguns dias após a criação do mundo,  
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[...]teria havido outrora, faz muito tempo isso, uma época em que a sociedade se 
dividia em dois campos: acolá pessoas de elite, laboriosas, inteligentes e, sobretudo, 
dotadas de aptidões administrativas; aqui uma porção de folgazões, divertindo-se de 
manhã à noite e da noite ao dia seguinte. Naturalmente, aqueles acumularam 
tesouros sobre tesouros, enquanto estes encontraram-se em breve desprovidos de 
tudo. (MARX, 2000, p. 111-12) 

A concentração da massa de capital inicial, ao contrário do que afirma a economia 

política não foi fruto de um punhado de pessoas inteiramente dedicadas ao trabalho que, ao 

longo do tempo aplicou suas qualidades administrativas ao extremo no sentido de gastar 

apenas o estritamente necessário e economizar, de forma progressiva, o máximo possível. 

Provavelmente a existência de pessoas que sempre economizassem seja um fato 

inquestionável. E fato é que a principal maneira de se acumular o capital antes da era 

capitalista foi uma ampla atividade comercial constituída, dentre outros mecanismos, pela 

“conquista, pirataria, dominação, roubo à mão armada23”. 

Igualmente, se a saga de Adão e Eva finda com o castigo divino de sobreviver com o 

suor do rosto, ou seja, pelo próprio trabalho, a fantasiosa explicação da economia política para 

a origem da acumulação revela, numa lacuna histórica sem tamanho, “como e por que há 

homens que escapam a esta ordem do Senhor”. 

Nos anais da história real, o que sempre tem prevalecido é, ao contrário, a conquista, 
a dominação, a rapina à mão armada, o predomínio da força bruta. Nos manuais 
beatos da economia política, ao contrário, reina sempre o idílio. De acordo com estes 
manuais nunca houve... outros meios de enriquecimento senão o trabalho e o direito. 
Mas, na realidade, os métodos de acumulação primitiva são tudo o que se queira, 
menos matéria de idílios. (MARX, 2000, p.13) 

A relação moderna de dominação entre capitalista e trabalhador é desta feita, resultado 

de um violento processo de expropriação, no qual os componentes da grande massa são 

desprovidos de todas as condições exteriores necessárias à objetivação de sua força física, 

“trabalho em estado potencial”. Todos os instrumentos de trabalho e a própria matéria-prima 

concentram-se, agora, nas mãos do capitalista que passa a ser capaz de transformar a mera 

força física do trabalhador em um movimento produtivo com vistas à acumulação capitalista. 

�������������������������������������������������������������
23 (Marx, 2000, pp. 12-13) 
 Goethe, irritado com estas tolices, burla-se delas no diálogo seguinte. 
 “O mestre-escola: Diz-me, pois, de onde veio a fortuna de teu pai? 
 O menino: de meu avô. 
 O mestre: E a deste? 
 O menino: De meu bisavô. 
 O mestre: E a deste último? 
 O menino: Ele a tomou”. 
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Como resultado direto desse movimento se estabelece um círculo de manutenção e 

expansão no qual “o dinheiro converte-se em capital, o capital em fonte de mais-valia, a mais-

valia transforma-se em capital adicional”. A mais-valia é uma resultante direta do movimento 

produtivo do capital, deduzindo-se da produção de mercadorias tanto o custo com as 

máquinas quanto “o poder de dispor das subsistências necessárias à manutenção da força 

operária”. A constituição do capital como um sistema orgânico é o resultado onto-histórico 

desse complexo de determinações estruturais da relação de “dependência e antagonismo” do 

capital e do trabalho em sua forma abstrata. 

Mészáros (apud. Paniago, 2007) corroborado com Marx, para quem “todo elemento 

posto é também pressuposto”, elenca um conjunto de quatro condições necessárias para que a 

relação social capital corresponda ao imperativo da acumulação: 

1.”a separação e alienação das condições objetivas do processo de trabalho do 
próprio trabalho”; 2.”a imposição de tais condições objetivadas e alienadas sobre os 
trabalhadores como um poder separado que exerce comando sobre o trabalho” 3.”a 
personificação do capital como ‘valor egoísta’”; e, 4.”a equivalente personificação 
do trabalho” (MÉSZÁROS apud. PANIAGO, 2007, p. 36) 

Através da subordinação de todos os elementos da sociedade, o capital se constitui um 

modo de controle sociometabólico. Sua natureza trata-se de “um poder determinante, 

incorrigivelmente hierárquico e orientado-para-a-expansão”, sempre “definido em 

contraposição ao trabalho”. Este poder é, ainda, autoconstituinte e segundo Mészáros 

(Ibidem.) é “assim que o capital se torna verdadeiramente causa sui (‘sua própria causa’), 

ultrapassando toda jurisdição legal que se lhe pretenda impor”. 

A contraditoriedade da relação social capital elimina qualquer possibilidade de uma 

natureza a-histórica, ao passo que o seu reconhecimento como um processo autoconstituinte 

orientado por um imperativo expansionista é a chave para se compreender como, em seu 

desenvolvimento histórico, o capital se explica pela “inter-relação entre tendências e 

contratendências”.  

No período da criação dos grandes impérios capitalistas, o monopólio foi o único 
meio possível de assegurar os recursos e a força necessários para a conquista dos 
novos mercados coloniais. Essa tendência monopolista das grandes nações 
colonizadoras, na fase madura do desenvolvimento capitalista, foi substituída pelo 
“predomínio da feroz competição (e às concomitantes medidas antimonopolistas do 
estado capitalista), muito mais conveniente ao desenvolvimento expansivo do 
sistema à época. “mas isto apenas ocorre para ser novamente revertido (...) no século 
XX e particularmente nas últimas décadas, em favor de monopólios gigantescos, 
enquanto mantém, com completa hipocrisia, a retórica altissonante da competição 
como legitimação última do sistema da iniciativa privada.” O que se observa hoje, 
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“à medida que o sistema do capital como sistema de produção (...) avança 
historicamente em direção a seus limites estruturais últimos”, é a predominância do 
monopólio sobre a concorrência. (PANIAGO, 2007, p. 43) 

Esse mesmo movimento, de justaposição entre tendências e contratendências, se aplica 

a todas as outras “características do desenvolvimento do sistema do capital global”. Ou seja, 

uma vez que o capital depende, objetivamente, da manutenção de um conjunto de 

contradições fundadas na relação fundamental entre capital e trabalho, o seu desenvolvimento 

expansionista requer a utilização da tendência que mais se adéqüe ao momento histórico, a 

fim de evitar um confronto com “seus limites estruturais últimos”. 

O movimento histórico de dominação do capital é deste modo, um conjunto de 

empreendimentos estratégicos que, ao promover ‘transformações mediadoras’, se propõem 

cada um a seu modo, à tarefa de alargamento dos limites históricos de desenvolvimento. Ao 

passo que essa relação é bem sucedida, se observa na prática, o deslocamento das 

contradições do capital e a elevação de um novo estágio. Vale ressaltar, contudo, que se trata 

aqui de uma acomodação temporária, um movimento que, de modo algum, representa, nem 

poderia, a superação dos limites últimos do capital, dada a “relação conflituosa entre o capital 

e o trabalho”. 

O capital tem que exercer seu poder homogeneizador sobre toda ordem de conflito, 
seja originado no trabalho, seja em seus “próprios componentes plurais”, pois, do 
contrário, não conseguiria realizar seu potencial totalizador e fazer predominar suas 
leis. Para o capital manter “seu poder regulador substantivo sobre o 
sociometabolismo” necessita fazer uso das personificações do capital adequadas a 
cada circunstância histórica. (PANIAGO, 2007, p.40) 

Os últimos trinta anos do século XX são uma prova inequívoca de que a 

homogeneização, fundamental ao funcionamento do sistema, têm se tornado cada vez mais 

inacessível, visto que “os antagonismos internos do modo de controle do sociometabolismo 

têm-se intensificado enormemente”. A partir dos anos de 1970, até mesmo a suspensão 

temporária das contradições, tão comum em outros momentos, passa a ficar cada vez mais 

difícil, visto que, para Mészáros, “essa possibilidade está historicamente esgotada” (Apud. 

Paniago, 2007, p47). 

 

4.1 Das crises cíclicas do capitalismo à crise estrutural do capital 
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No início deste capítulo apresentamos, em linhas gerais, o surgimento histórico do 

capitalismo como um processo de expansão baseado principalmente na conquista de novos 

territórios e a conseqüente ampliação de mercados. Esse processo expansivo inicial permitia 

além da garantia de auto-reprodução do capital em uma escala inimaginável, a implantação de 

um “projeto civilizador” que se objetivava no aumento vertiginoso das forças produtivas, 

elevando a humanidade a uma era de industrialização generalizada. 

Na Inglaterra do século XVIII, pioneira na adoção de um sistema industrial de 

produção, encontramos um dado empírico diretamente ligado ao processo de consolidação do 

capitalismo. Trata-se do aumento populacional ocorrido entre 1750 e 1860, quando a 

população da Grã-Bretanha (Inglaterra, País de Gales e Escócia), aumentou mais de três vezes 

o número de habitantes. 

O CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO DA GRÃ-BRETANHA 

24 

 

Os historiadores costumavam discutir se o maior crescimento da população da 
Inglaterra, no século XVIII, foi devido a um aumento na taxa de natalidade ou à 
queda na taxa de mortalidade. Embora ambas as causas tivessem importância, 
acredita-se hoje que a segunda teve maior influência. Mas por que isso aconteceu? 
(...) O crescimento da população, as revoluções nos transportes, agricultura e 
indústria – tudo isso estava correlacionado. Agiam e reagiam mutuamente. Eram 
forças abrindo um mundo novo. (HUBERMAN, 1986. p. 160) 

Se nas cidades medievais predominava o artesanato, onde as tarefas eram feitas 

praticamente pela mesma pessoa, o que levava no caso de um sapateiro, por exemplo, a ser o 

inventor de modelos, responsável pelo corte do couro, por costurá-lo e, ainda, fazer o 

�������������������������������������������������������������
24 Fonte: NIVEAU, Maurice. História dos fatos econômicos contemporâneos. Rio de Janeiro. Difel, 1969, p. 25. 
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acabamento dos sapatos25, o desenvolvimento de máquinas industriais promoveu uma 

mudança radical no modo de trabalhar e viver do século XVIII. 

Ao passo que a máquina industrial substituía várias ferramentas, as pessoas foram 

sendo obrigadas a largar o trabalho em casa, ou até mesmo em oficinas, e passaram a se 

submeter ao trabalho em fábricas para um patrão em troca de um salário. Ou seja, com a 

diminuição do “tempo socialmente necessário para a produção das mercadorias” os antigos 

artesãos perdiam a capacidade de competir com a produção em grande escala das fábricas e 

eram obrigados, dada a necessidade de sobrevivência, a transformarem-se em trabalhadores 

assalariados26. 

Ao que se consta, a primeira grande indústria a utilizar um processo de produção 

mecanizado foi a de tecidos de algodão. Isso pode ser aferido pelas campanhas realizadas por 

capitalistas ingleses, interessados em acelerar o processo de produção de tecidos garantido 

qualidade a custo mais baixo, para oferecer prêmios em dinheiro a quem inventasse máquinas 

de fiar e tecer. O tear manual foi o resultado mais expressivo desse processo, pois conseguiu 

solucionar o problema da falta de fios. Em pouco tempo, surgia outro problema que era a 

tecelagem dos fios. A velocidade dos novos tempos, ou do mercado, fez surgir o tear 

mecânico, com uma capacidade de produção infinitamente maior do que a do tear manual. 

Como passageiro de uma locomotiva a vapor o capitalismo conhecia seus primeiros tempos 

de constituição 

O momento histórico de ascensão da Revolução Industrial representou, portanto, a 

efetivação de um dinamismo produtivo baseado no trabalho assalariado e na busca do lucro. 

Como dito anteriormente, a tomada de todos os meios exteriores à atividade produtiva 

transformou os reais produtores em operários fabris, obrigados a vender sua força de trabalho, 

único bem que lhe restara, em troca de um salário. 

�������������������������������������������������������������
25 Vale ressaltar que na Idade Média o artesão possuía um ou dois auxiliares, mas era responsável por todo o 
processo de produção. Também era ele o dono da matéria-prima e das ferramentas. Como o trabalho era 
geralmente realizado em um cômodo de sua própria casa, o artesão controlava, ainda, o tempo de trabalho. 
26 Esse processo não se deu, contudo, de maneira pacífica. A resistência ao processo de mecanização da 
produção se expressou em um primeiro momento pela quebra de máquinas num movimento que ficou conhecido 
na Inglaterra como ludismo. Em um momento posterior, onde a industrialização já se encontrava melhor 
estabelecida, os trabalhadores ingleses passaram a reagir por meio de greves e passeatas organizadas por 
associações operárias. Neste segundo momento, a luta se dava, dentre outras reivindicações, pela redução da 
jornada de trabalho, abolição de castigos físicos e aumento de salário. 
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Além disso, se estruturou um aumento sem precedentes da divisão do trabalho, onde 

cada trabalhador passava a realizar apenas uma tarefa, se despindo completamente do controle 

e conhecimento do processo de trabalho como um todo. À burguesia, proprietária das 

matérias-primas, fábricas e máquinas, restava a árdua tarefa de controlar a atividade produtiva 

e gerenciar os lucros obtidos. 

De um modo geral, todo esse processo inicial de expansão da produção capitalista 

parecia ser uma superação definitiva dos limites e restrições objetivas existentes nos modos de 

produção anteriores para a acumulação e conseqüentemente o aumento do lucro. Essa forma 

de sociabilidade inaugura na história um período fantástico de valorização do próprio capital, 

onde “a riqueza aparece como uma imensa coleção de mercadorias”, das quais se despreza sua 

relação de satisfação com as necessidades humanas como objetivo final e sua produção, passa 

a ser determinada pela possibilidade ou não de lucro. 

[...]no sistema capitalista, as mercadorias não são produzidas para uso, mas para 
troca – com lucro. Em nossa sociedade os minérios são extraídos da terra, as 
plantações são colhidas, os homens encontram trabalho, as rodas da indústria se 
movimentam e as mercadorias são compradas e vendidas, somente quando os donos 
dos meios de produção – a classe capitalista – vêem uma oportunidade de lucro (...) 
no sistema capitalista a produção só ocorre quando promete lucro. (HUBERMAN, 
1986. p. 236-237) 

De tempos em tempos, todavia, a promessa de lucro sem limites não é cumprida e o 

capitalismo passa por um período de crise, onde se depara com um de seus limites objetivos 

que é o da superprodução. E por que isso ocorre? Quais os componentes que impedem a 

ativação da capacidade do capital se auto-reproduzir em sua forma histórica capitalista? 

A palavra crise se refere a uma fase ou período difícil, marcado pela penúria, ou até 

mesmo um ponto de transição entre uma época de prosperidade e outra de depressão. Nesse 

sentido, se olharmos para a história anterior ao surgimento do capitalismo veremos que 

períodos de crises sempre existiram. 

Contudo, as características e causas dessas crises são qualitativamente distintas das 

que passam a figurar na história a partir do século XVIII. Antes do estabelecimento do 

capitalismo e seu período de ascensão histórica, as crises eram, em sua maior parte, oriundas 

de acontecimentos como guerras, perdas nas colheitas por algum motivo natural, etc. e tinham 

como característica central a escassez tanto de alimentos como de outros artigos necessários à 

subsistência humana, fato que promovia uma onda de elevação nos preços das mercadorias. 
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Com o desenvolvimento do sistema capitalista a humanidade passou a experimentar 

uma crise de novo tipo, cuja característica principal, longe de ser a escassez e o aumento de 

preços, trata-se da superabundância e queda dos preços. Esse fenômeno não seria exatamente 

um problema se humanidade e capital fossem idênticos. Na verdade, “nos termos da lógica do 

capital, exterminar a humanidade é muito preferível” a ter que por em risco o ciclo de sua 

auto-reprodução. Na crise capitalista, “o paradoxo da pobreza em meio da abundância é visto 

por toda parte”. 

Há falta de matéria-prima? Não. Os plantadores de algodão estão ansiosos para 
vender seu produto. Há falta de equipamento de capital? Não. Os donos de fábricas 
estão ansiosos de ver as máquinas de suas fábricas silenciosas trabalhando 
novamente. Há falta de trabalho? Não. Os trabalhadores desempregados estão mais 
do que dispostos a voltar às indústrias para fabricar as roupas que lhes estão faltando 
(...) Não. A matéria-prima, o equipamento de capital e o trabalho necessários à 
produção existem, e, não obstante, a produção não ocorre. Por quê? (HUBERMAN, 
1986. p. 236) 

Depois de um período inicial de expansão, o capitalismo começou a esbarrar nos seus 

próprios limites, e, diga-se de passagem, inerentes à própria essência de auto-reprodução do 

capital. Repetidamente, o sistema passou a alternar momentos de crescimento com estágios 

onde as condições objetivas para a acumulação se estagnavam e seu imenso potencial 

produtivo, inexplicavelmente, convivia com a inércia da não obtenção de lucro. 

Muitos intelectuais, ao longo da história tentaram, partindo de pressupostos quase 

sempre opostos, explicar as causas dessas crises, no sentido de fornecer soluções ao que 

passou a ser considerado um impedimento crucial para o completo desenvolvimento da forma 

social capitalista. Mesmo concordando quanto aos elementos que garantem a efetivação do 

sistema, esses autores apresentam argumentos distintos “quanto ao que o faz parar”. 

Alguns economistas defenderam a idéia de que uma ‘causa perturbadora’ seria o nó 

central dessas crises, ao passo que em um curto período anterior a cada crise era possível se 

verificar algum acontecimento relacionado à “introdução de invenções revolucionárias... 

revisões tarifárias, modificações monetárias, fracasso de colheitas, modificação de gostos”, e 

que, portanto, cada crise teria uma causa diferente. Desse pensamento, decorre a constatação 

de que a explicação da cada crise “deve ser procurada entre os acontecimentos de um ou dois 

anos precedentes”. (Huberman, 1986, p. 238) 

Para outros, ainda conforme a análise histórica de Huberman, 1986, “a causa especial 

da crise” seria física. Essa explicação levaria a crer numa possível interferência da 
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movimentação solar ou até mesmo dos planetas nas alterações sofridas pela economia. Esses 

teóricos, por sua vez, foram duramente criticados por outro grupo que atribuía “os períodos de 

prosperidade e depressão a causas psicológicas – erros de otimismo e pessimismo de parte dos 

capitães da indústria”. Ou seja, mesmo deixando de lado uma fundamentação meramente 

física, ainda se percebia um forte tom a-histórico, marcado aqui pela personificação 

extremada dos rumos da sociedade. 

Ainda podemos citar a polêmica entre John A. Hobson e Hayek, para os quais a 

restauração do mercado e, portanto, sua saída da crise e entrada em um novo período de 

crescimento está, precisamente, em caminhos opostos. Enquanto o primeiro defende a 

retomada dos lucros “pelo aumento da capacidade aquisitiva das massas”, o segundo aposta 

numa “redução da capacidade aquisitiva das massas (redução de salários)” (Huberman, 1986). 

Estariam aí duas idéias que em sendo implantadas, poderiam, de fato, representar uma solução 

ao problema em questão. No entanto, a fusão dessas idéias é objetivamente impossível sob os 

parâmetros do capital. 

Ao contrário do que afirmavam os clássicos da economia política, porém, de que a 

causa da crise estaria em um ou outro aspecto, apontando soluções entendidas como 

definitivas, Marx, no curso do desenvolvimento de suas análises, nos faz ver que a crise é 

inerente ao próprio sistema e que dentro do capitalismo qualquer tentativa de saída da crise é 

temporária e limitada. 

Nessas crises uma grande parte, não só dos produtos existentes, mas também das 
forças produtivas anteriormente criadas, é periodicamente destruída. Nessas crises 
irrompe uma epidemia que, nas épocas anteriores teria parecido absurda: a epidemia 
da superprodução. A sociedade verifica, de súbito, que regrediu a um estado de 
barbárie monetária. É como se uma fome, uma guerra universal de devastação, 
tivesse interrompido o fornecimento de todos os meios de subsistência; a indústria e 
o comércio parecem destruídos – e por quê? Por que há civilização demais, meios de 
subsistência demais, indústria demais, comércio demais.” (MARX E ENGELS, 
1998. p. 45) 

Ou seja, o sistema torna-se incapaz de abarcar tanta riqueza pelas forças produtivas 

das quais dispõem. E a forma encontrada pelo capital para sair dessas crises, na acepção de 

Marx, 1998, se constitui na eliminação violenta de grande parte dessas forças produtivas e na 

conquista de novos mercados que se dá ou pelo crescimento geográfico ou pela “exploração 

mais intensa” dos já existentes. Estas saídas encontradas pelo capital e identificadas por Marx 

levam, contudo, levam “ao preparo de crises mais extensas e mais destruidoras e à diminuição 

dos meios de evitá-las”. (Ibidem.) 
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Nessas crises, percebe-se uma ativação dos limites inerentes ao capital e, por 

conseguinte um movimento regressivo na tentativa de superá-las. Mészáros alerta que esse 

movimento só foi possível enquanto a natureza dos limites permaneceu no campo do 

imediatismo, ou seja, quando se tratavam dos limites relativos. 

Os limites relativos do sistema são os que podem ser superados quando se expande 
progressivamente a margem e a eficiência produtiva dentro da estrutura viável e do 
tipo buscado da ação socioeconômica, minimizando por algum tempo os efeitos 
danosos que surgem e podem ser contidos pela estrutura causal fundamental do 
capital. (MÉSZÁROS, apud. PANIAGO, 2007. P.61) 

Desta feita, segundo o autor, todas as crises periódicas enfrentadas pelo capitalismo 

foram estágios de ativação dos “limites relativos” seguidos de soluções que, mesmo em 

situação parcial e limitada, devolveram ao sistema opções abertas para sua continuidade. Na 

crise econômica de 1929-1933 “seria o exemplo mais representativo deste tipo de crise”. A 

esse período segue-se um outro de crescimento e desenvolvimento produtivo, no qual o 

capital encontra “sua recuperação e sua reconstituição mais forte do que nunca em uma base 

economicamente mais saudável e mais ampla”. 

Na verdade, as soluções dessas crises não passaram de um conjunto de ações 

remediadoras que, ao longo do tempo, foram se desgastando. Ao passo que a margem dos 

limites foram se alargando o capital passou a se deparar com os limites últimos ou absolutos 

de sua estrutura como um todo. A ativação dos limites objetivos do sistema, sejam eles 

relativos ou absolutos, demonstram um caráter cada vez mais destrutivo da produção 

capitalista. O chamado “complexo industrial militar” é desta maneira, um espaço vital ao 

capitalismo por sua velocidade em dissipar a “riqueza em excesso”, incluindo aí a mão-de-

obra supérflua. Pela criação de conflitos a povos declarados inimigos do desenvolvimento da 

humanidade esse complexo encontra uma sustentação cada vez maior. A utilização de uma 

“confrontação militar massiva”, contudo, que já foi utilizada pelo capital em duas 

oportunidades no século XX, passa a se tornar inviável, “devido ao arsenal nuclear existente... 

e, também, porque não haveria como tal destruição ser seletiva”. (p.60)  

A partir da segunda metade do século XX o capital passou a se deparar com os seus 

limites mais fundamentais, vendo em todo lugar o esfriamento de seu ciclo de auto-expansão 

e o fim de sua aparente ascendência histórica anterior. Nesse contexto, todas as iniciativas de 

reversibilidade na sua “hibridização” põem o capital frente a frente com sua “própria essência 

contraditória”, descartando qualquer possibilidade real de retomada do seu processo de “uma 
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contínua expansão global”. Desde as tentativas de “pleno emprego”, passando por soluções 

monetaristas alternativas e, ainda, pela vulnerabilidade do “trabalhador socialista”, pode-se 

presenciar uma atuação fenomênica, situada no campo das conseqüências da própria essência 

do capital, que, precisamente por isso, está impedido de enfrentar as causas estruturais de tais 

problemas. 

A novidade, portanto, deste período de crise está na conjunção gigantesca de 

componentes estruturais do sistema, não se limitando a uma ou a outra esfera, revelada no 

aprofundamento das contradições internas de todos os seus complexos. A “tripla fratura entre 

1) produção e seu controle; 2) produção e consumo; e 3) produção e circulação de produtos 

(interna e internacional)” aparece de maneira mais explicita e evidente, o que torna a sua 

“naturalização” e aceitação massiva um desafio cada vez maior ao capital. Humanidade e 

capital aparecem, nestes últimos tempos, ainda mais dissociados. 

A humanidade vive momentos intranqüilos. Ao mesmo tempo em que chegamos a 
uma era com níveis de desenvolvimento da técnica, da ciência, da cultura, da 
informação e da produção material de riqueza nunca vistos, encontramo-nos à beira 
de um desequilíbrio ecológico de proporções desastrosas, que acompanhado por um 
descarte progressivo de enormes contingentes de populações supérfluas, pois não 
mais necessárias à acumulação privada da riqueza que caracteriza o capitalismo 
global (PANIAGO, 2007, p. 13) 

A exploração do trabalho e a apropriação privada da riqueza da riqueza, enquanto base 

de sustentação da relação social capital não poderia gerar qualquer outro tipo de sociabilidade 

que não fosse marcado pela desigualdade. A conseqüência mais direta dessa constatação está 

na impossibilidade de se direcionar a produção do capital para o atendimento ou satisfação 

das necessidades humanas. 

Dessa lógica do capital faz parte o fato de que há, necessariamente, uma disputa, 
tanto entre os próprios capitalistas, quanto entre estes e os trabalhadores. É a já velha 
e insuperada luta de classes. Um dos resultados desta disputa é uma modificação 
crescente naquilo que é conhecido como composição orgânica do capital... A disputa 
mencionada acima é responsável (não única e nem sempre direta, mas fundamental) 
pelo desenvolvimento científico e tecnológico (TONET, 2003, pp. 203-4). 

O direcionamento do desenvolvimento científico e tecnológico em favor da 

reprodução e expansão do capital se constitui, portanto, um instrumento necessário tanto à 

“concorrência” entre os capitalistas quanto ao controle da classe trabalhadora. No curso das 

“determinações normais do processo capitalista” essa relação e suas conseqüências mais 

diretas como a concomitância entre o aumento da capacidade de produção e o “aumento do 
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desemprego, rebaixamento dos salários e da capacidade de consumo” essa situação seria, em 

certa medida, necessária ao ciclo de expansão do capital. 

Com a crise estrutural, todavia,  

A introdução crescente de novas e avançadas tecnologias levou aquelas 
determinações normais do processo capitalista a um nível sem precedentes... Como 
resultados, temos o aumento do desemprego, porém agora de uma forma 
avassaladora e irreversível; a precarização do trabalho; a corrosão dos direitos 
trabalhistas e sociais; a ampliação do trabalho informal; o processo de 
mercantilização das empresas e serviços públicos; uma produção cada vez mais 
destrutiva, ou seja, obrigada a tornar os bens cada vez mais rapidamente obsoletos; 
uma competição cada vez mais violenta entre as empresas e entre os Estados 
nacionais, a submissão mais direta dos Estados aos interesses do capital e inúmeros 
outros fenômenos. Tudo isto, juntamente com o enorme agravamento dos problemas 
sociais de toda ordem: miséria, pobreza, fome, violências, degradação dos serviços 
de saúde, habitação, saneamento, educação, etc. (Ibidem, p.204) 

A década de 1970 marca o começo do fim do período de expansão do capital quanto a 

manutenção e ampliação de seus mecanismos de reprodução. De lá para cá, percebe-se a 

agudização de “limites intransponíveis” de decomposição da capacidade do se sistema 

reverter os fenômenos ora apresentados, dada sua própria essência contraditória. Nesse 

sentido, o processo de deslocamento das suas contradições como manutenção do controle 

chega ao seu limite, vista a abrangência global do seu domínio e “tem um efeito totalmente 

ineficaz no contexto da atual crise já que somente substitui válvulas de escape vigentes ou, 

então, imagina a criação de mercados no mundo de subdesenvolvimento forçado”. 

Diante do exposto, 

O aspecto mais problemático do sistema do capital, apesar de sua força 
incomensurável como forma de controle sociometabólico, é a total incapacidade de 
tratar as causas como causas, não importando a gravidade de suas implicações a 
longo prazo. Esta não é uma dimensão passageira (historicamente superável), mas 
uma irremediável dimensão estrutural do sistema do capital voltado para a expansão 
que, em suas necessárias ações remediadoras, deve procurar soluções para todos os 
problemas e contradições gerados em sua estrutura por meio de ajustes feitos 
estritamente nos efeitos e nas conseqüências. (MÉSZÁROS, apud PANIAGO, 
2007 p. 59) 

É impossível ao capital o confronto com as causas dos fenômenos, pois isso 

representaria um confronto com a sua própria essência. A superação, por exemplo, do nível 

cada vez maior de desemprego o levaria à “adoção de estratégias reprodutivas que, mais cedo 

ou mais tarde, enfraqueceriam inteiramente a viabilidade do sistema capitalista em si”. É 

precisamente por isso que vivemos um período de crise estrutural do capital de profundidade 



00�

�

jamais experimentada e marcada por irreversibilidade a “uma fase de desenvolvimento 

saudável e sustentado”. 

Para Mészáros, pode-se identificar um conjunto quatro fenômenos, próprios das 

contradições inerentes ao capital, que pela relação das partes constituintes afeta o sistema 

como um todo: 

(1) As contradições sócio/econômicas internas do capital ‘avançado’ que se 
manifestam no desenvolvimento cada vez mais desequilibrado sob o controle direto 
ou indireto do ‘complexo industrial militar’ e o sistema de corporações 
internacionais; 
(2) As contradições sociais, econômicas e políticas das sociedades pós-capitalistas, 
tanto internamente quanto em relação umas com as outras, que conduzem às suas 
desintegrações e deste modo à intensificação da crise estrutural do sistema global do 
capital; 
(3) As rivalidades, tensões e contradições crescentes entre os países capitalistas 
mais importantes, tanto no interior dos vários sistemas regionais quanto entre eles, 
colocando enorme tensão na estrutura institucional estabelecida (da Comunidade 
Européia ao Sistema Monetário Internacional) e pressagiando o espectro de uma 
devastadora guerra comercial; 
(4) As dificuldades crescentes para manter o sistema neocolonial de dominação 
estabelecido (do Irã à África, do Sudeste Asiático à Ásia Oriental, da América 
Central à do Sul), ao lado das contradições geradas dentro dos países metropolitanos 
pelas unidades de produção estabelecidas e administradas por capitais ‘expatriados’. 
(MÉSZÁROS apud. PANIAGO, 2007, p. 62-63) 

Deixando-se de lado a infinidade de contradições impregnadas nessas quatro 

categorias ou fenômenos objetivos de explicitação da crise estrutural, nota-se ainda, que o seu 

amadurecimento caminha a passos largos, intensificados pela inércia ontológica do capital 

frente às causas desses problemas. Uma vez que se trata da manifestação da própria essência 

do capital, pode-se pressupor uma tendência histórica rumo ao agravamento dessas 

contradições e “um agravamento cada vez maior dos problemas da humanidade e não, como 

pensam muitos autores, no sentido da sua solução”. (Tonet, 2003, p. 205) 

Mas, as conseqüências não se fazem sentir apenas na área mais diretamente 
econômica. Elas afetam, também e poderosamente, o mundo das idéias, dos valores 
e das relações sociais (...). O mais interessante é que a maioria dos pensadores passa 
a elaborar teorias para confirmar e sustentar essa impotência como algo que deve ser 
aceito já que expressaria a efetiva condição humana. Teorias da morte do sujeito, do 
fim da história, da diminuição do poder da razão e, especialmente, teorias para 
demonstrar a insuperabilidade desta ordem social, cabendo apenas o seu 
aperfeiçoamento. (TONET, 2003,  p. 205) 

Tonet (2003) nos adverte para o fato de que por ser este, um momento de crise 

estrutural, não quer dizer necessariamente que estamos diante de um colapso inevitável do 

capitalismo, mas que ela estaria atingindo as entranhas do sistema da ordem do capital. Aliás, 
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é patente o agravamento dos problemas da humanidade diante da urgente necessidade que o 

capital tem de livrar-se de sua derrocada. 

 

4.2 Estratégias de reestruturação 

 

No processo de reordenamento do capital a ofensiva travada contra a classe 

trabalhadora pode ser caracterizada, além dos elementos mais objetivos, pelo surgimento de 

uma série de formulações teóricas que tentam a todo custo, mesmo que no campo ideológico, 

obscurecer a existência da classe trabalhadora, que na análise marxiana se apresenta 

historicamente como o sujeito revolucionário. 

Na tentativa de enfraquecer a crítica radical ao capital e ainda a luta pela sua 

superação, lança-se mão de categorias que, na maioria das vezes vinculadas ao campo 

educacional, giram em torno da negação da centralidade do trabalho e do surgimento de um 

dita sociedade do conhecimento. Conforme nos alertam Maia e Jimenez (2004): 

[...]tal paradigma pretende desqualificar o trabalho e, por conseguinte, as relações de 
classe, como referência central de organização da sociedade contemporânea, cuja 
configuração delineada pelo avanço tecnológico e comunicacional teria erigido a 
ciência – em lugar do trabalho - ao posto de principal força produtiva. A opção pelo 
conceito de sociedade do conhecimento já encerra, em seus próprios termos, uma 
contradição, pois não é exatamente o modelo excessivamente cognitivista ou mesmo 
tecnicista (tecnologia da informação) que se pretende criticar? No mínimo, a opção 
haveria de ter recaído em um novo e desejável paradigma: o da sociedade sistêmica, 
multidimensional, de saberes integrados, ou algo equivalente (MAIA E JIMENEZ, 
2004, p. 114). 

Diante do exposto podemos aferir, devidamente apoiados nos autores até aqui 

mencionados, que a categoria sociedade do conhecimento cumpre um papel de destaque no 

campo da reprodução ideológica do capital, que, sob a perspectiva de uma crise estrutural, não 

pode, em hipótese alguma, abrir mão não apenas dos direitos e conquistas dos trabalhadores, 

mas também do controle de suas consciências. A tarefa fundamental posta pelo capital em 

crise às suas ideologias diz respeito, portanto, à de imposição do mercado como força 

organizativa central da vida humana, devidamente coisificada. 
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O fenômeno da negação do conhecimento, patente nos novos tempos, onde, 

contraditoriamente, se apregoa a elevação de uma dita sociedade do conhecimento não se dá 

de forma homogênea, atingindo a humanidade de diferentes maneiras e proporções. Este fato 

se dá, fundamentalmente, por vivermos numa sociedade marcada pela divisão de classes. 

Sendo assim, a negação do conhecimento compõe o repertório da burguesia na luta ideológica 

travada contra a classe trabalhadora. 

A categoria sociedade do conhecimento é, portanto, um fenômeno da reprodução 

ideológica do capital e, por isso, deve ser desmistificada. O conhecimento, o pensamento é de 

importância reconhecidamente histórica no processo de luta de classes. Se para a burguesia a 

força bruta, militar já não é mais tão tragável, apesar de algumas exceções mundiais, o poder 

da ideologia se faz mister, por seu caráter natural e naturalizante das relações sócias de 

dominação. 

Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os 
pensamentos dominantes: em outras palavras, a classe que é o poder material 
dominante numa determinada sociedade é também o poder espiritual dominante. A 
classe que dispõe dos meios de produção material dispõe também dos meios de 
produção intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles aos quais são negados 
os meios de produção intelectual está submetido também à classe dominante. 
(MARX E ENGELS, 1996,  P. 48) 

Ao passo que a vontade da classe dominante alcança o status de vontade geral a classe 

explorada passa a reproduzir seus valores, interesses... Sob a égide do capitalismo 

contemporâneo, a burguesia tenta, a todo custo, impor o mercado como força organizativa 

central da vida humana e, para isso, utiliza-se de representações mistificadoras da realidade, 

das quais a sociedade do conhecimento, ocupa um lugar de destaque. Assim, é de fundamental 

importância, para o enfrentamento do capital em suas bases ideológicas, o esforço na tentativa 

de desmistificar essa categoria e todas as formulações que dela se desdobram. 

Ao se estudar uma categoria, não se pode abrir mão de uma análise séria do real. Isto, 

porque as idéias têm seus fundamentos na base da produção material da vida humana. Os 

intelectuais que fazem apologia à sociedade do conhecimento advogam o fim do capitalismo, 

apontando para uma dita superação da contradição fundamental entre Capital e Trabalho. O 

que se observa na materialidade histórico social é, ao contrário, um movimento de agudização 

dessa e de outras tantas contradições inerentes ao capital.  
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O não reconhecimento, por parte do Capital, de que toda a riqueza é fruto do trabalho 

humano passa, portanto, pela formulação de teorias que justifiquem, no plano ideológico, a 

exploração do homem pelo homem. No bojo desses esforços, a sociedade do conhecimento se 

apresenta como uma das mais sofisticadas, talvez a de maior repercussão, tentativas de 

obscurecer a contradição fundamental entre capital e trabalho. 

Ao que nos consta, o conhecimento nunca esteve tão inacessível como hoje, restando, 

para a maior parte da humanidade, minguadas doses de saberes pragmáticos. Podemos 

associar essa constatação à imposição do mercado que exige cada vez mais elevados níveis de 

especialização daqueles que lutam por um concorrido lugar ao sol, deixando claro que essa 

ideologia vincula-se dentre outras, a questões como a mercantilização do ensino e, na 

essência, à morte do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade para essa 

parcela gigantesca da população mundial. 

Os últimos anos do século XX, especialmente a partir de 1990, foram marcados pelo 

surgimento de uma gama de teorizações no âmbito da educação que, unidas dentre outros 

pontos comuns pela tarefa de estruturar uma concepção de educação para o novo milênio, 

lançaram os mais variados receituários, muitos destes frutos de deformações empobrecidas de 

outros momentos do pensamento educacional, falsamente empenhados na transformação da 

educação. 

A ordem do dia é: “se não sabemos o que queremos (ao menos na aparência!), 

sabemos aquilo que não queremos”. Sob essa perspectiva toda e qualquer formulação que, ao 

tratar do fenômeno educacional, deixe de lado metodologias e concepções rotuladas de 

tradicionais, ganha, numa velocidade similar ao atual avanço tecnológico, o status de um 

autêntico modismo. Os modismos são imediatamente incorporados pelo Estado que, através 

de suas políticas reformistas, os elevam à condição de paradigmas sócio-educacionais. 

Segundo Mészáros, 2000, 

O capital, no século XX, foi forçado a responder às crises cada vez mais extensas 
(que trouxeram consigo duas guerras mundiais, antes impensáveis) aceitando a 
“hibridização” – sob a forma de uma sempre crescente intromissão do Estado no 
processo sócio-econômico de reprodução – como um modo de superar suas 
dificuldades, ignorando os perigos que a adoção deste remédio traz, a longo prazo, 
para a viabilidade do sistema. (MÉSZÁROS, 2000, p. 09) 
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Ainda conforme o autor, o campo teórico é protagonizado, na atualidade, por 

pensamentos cada vez mais distantes dessa realidade, uma vez que: 

Caracteristicamente, tentativas de retroceder no tempo (até mesmo mais atrás do que 
a era de um Adam Smith grosseiramente mal representado) são proeminentes entre 
os defensores acríticos do sistema do capital. Desse modo, os representantes da 
“Direita Radical” continuam a fantasiar sobre o “recuo das fronteiras do Estado”, 
enquanto na realidade o oposto é claramente observável, devido à incapacidade do 
sistema para garantir a expansão do capital na escala requerida sem a administração, 
pelo Estado, de doses sempre maiores de “ajuda externa”, de uma maneira ou outra. 
(MÉSZÁROS, 2000, p. 10-11) 

Com o “fim da ascendência histórica do capital” no fim do século XX, a atuação do 

Estado não se restringe ao campo econômico pela adoção de medidas reguladoras, tributária, 

etc. Apesar de se observar uma revisão de concessões históricas ligadas aos direitos dos 

trabalhadores no mundo inteiro, entre suas novas atribuições, uma vem ganhando destaque, 

que é a definição e orientação nos rumos das políticas sociais, especialmente na educação e 

saúde, adotados pelos países27. 

No próximo capítulo, veremos como, no plano educacional, o Estado passa a 

contribuir decisivamente para a ampliação dos mecanismos de reprodução do capital, sendo o 

suporte institucional para uma educação na sociedade do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������������������������������������������������������������
27 Sobre essa discussão pode-se destacar as importantes contribuições do Professor Roberto Leher, que analisa o 
crescente interesse de organismos internacionais pelo campo das políticas sociais vinculado com a 
gorvenabilidade-segurança do capital. 
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5. A EDUCAÇÃO NA “SOCIEDADE DO CONHECIMENTO” 

 

Em um artigo recentemente publicado pela Revista Época, intitulado A bolsa e a 

sociedade do conhecimento, o economista brasileiro Paulo Guedes sintetizou a natureza da 

educação contemporânea como um espaço promissor no campo dos investimentos. Suas 

argumentações partem e se apóiam na tese de Peter Drucker de que seríamos testemunhas de 

um fenômeno emergente, o da “sociedade do conhecimento”. Na esteira deste pensamento, a 

educação seria o alicerce da nova sociedade, determinando, até mesmo, as direções das 

principais preocupações políticas. 

Em sua análise, o referido economista afirma, ainda, que diante do novo quadro de 

exigências à educação, o ponto mais importante refere-se ao conteúdo da ação educativa. A 

definição de: quais os conhecimentos passam a ser valorizados, a quantidade em que são 

disponibilizados esses conhecimentos e, principalmente, os valores fortalecidos pelas 

instituições escolares constituem uma matéria de preocupação de toda a sociedade. 

Desta forma, 

O conhecimento é fundamentalmente diferente do que antes era considerado o saber. 
Uma pessoa educada era alguém que tinha educação formal de caráter geral, 
Allgemein’bildung na tradição germânica ou liberal education na tradição anglo-
americana. O antigo saber tinha pouco a ver com as necessidades do mercado de 
trabalho. O foco era o desenvolvimento pessoal, e não suas aplicações práticas. 
Havia mesmo uma ponta de orgulho no saber inútil. Já a força de trabalho da 
sociedade do conhecimento consistirá de pessoas altamente especializadas, e 
também capazes de continuar aprendendo por toda a sua vida útil. (DRUCKER, 
apud. GUEDES, 2007) 
 

Trata-se, portanto, de uma vinculação direta da atividade educacional escolar aos 

interesses imediatos da produção. Cabe à nova educação a tarefa de formar, em suas 

instituições, cidadãos preparados à efemeridade de uma ordem social marcada pela rapidez 

nas transformações promovidas pelo avanço científico e tecnológico. Se em momentos 

anteriores pautava-se a necessidade de uma educação voltada para um conhecimento 

desinteressado e universal, privilegia-se, hoje, um conhecimento tanto mais minimalista e 

aligeirado, visto que sua aquisição ocorre, agora, ao longo de toda a vida do indivíduo por 

doses homeopáticas. 
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Ainda no referido artigo, encontramos um dado importante a respeito do crescimento 

cada vez maior de lançamentos de ações de companhias educacionais nas bolsas brasileiras. 

Este fenômeno deve-se à inserção da educação, como dito anteriormente, no campo dos 

investimentos mais lucráveis, antes desprezados pelo capitalismo, constituindo, agora, mais 

um setor promissor à abrangente abertura de capital. Investir em educação, na “sociedade do 

conhecimento”, passa a fazer parte do jogo frenético da competição econômica, uma vez que, 

segundo os defensores de tal pensamento, “o capital humano se tornou o principal recurso 

para a criação de riqueza”. 

Ocorrida em 1990, em Jomtien, na Tailândia, a Conferência Mundial de Educação 

para Todos inaugurou, de forma sistemática e oficial, o conjunto de tentativas de alcance 

global para o ajustamento da educação às necessidades do novo século, dito de outro modo, 

do capital num reconhecido processo de reestruturação produtiva. 

 Sob a regência da Organização das Nações Unidas - ONU, através de alguns de seus 

principais organismos, dentre os quais se destaca o Banco Mundial28. Referido evento, que 

contou com a participação de mais de 150 países, gerou um documento-bíblia elaborado, ao 

longo dos quatro anos posteriores, pela assim chamada Comissão Internacional sobre a 

Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors, pedagogo francês, consultor da 

ONU. Tratou-se do Relatório Educação: um Tesouro a Descobrir, também referido como 

Relatório Jacques Delors, que, apresenta o conhecimento, vinculado às novas habilidades e 

tecnologias como ferramenta capaz de fornecer aos indivíduos condições reais de adaptação 

às mudanças sociais e culturais. 

O pacote de competências constituído pelo aprender a conhecer (ou aprender a 

aprender); aprender a fazer; aprender a ser; e aprender a conviver (ou, a viver), repetidamente 

reafirmado em diferentes eventos internacionais que se seguiram a Jomtien, espraiou-se pelos 

diferentes fóruns que tratam de assuntos educacionais, norteou políticas educacionais e 
�������������������������������������������������������������
28 Confirma Leher (2001) que, não obstante o espaço de proporções jamais vistas dedicado à educação pelo 
Banco Mundial – denominado pelo autor como o Ministério Mundial da Educação, a preocupação principal que 
move as ações daquele Banco não se referem propriamente ao desenvolvimento da educação dos países 
periféricos, mas antes e, sobretudo, à estabilidade política, a ser assegurada por um sistema educacional que 
garanta a incontestabilidade do mercado como força organizativa central, produzindo, ao mesmo tempo, nos 
indivíduos, as ‘disposições ideológicas’ (Leher, 1998) necessárias ao ajustamento dos trabalhadores às perversas 
condições infligidas por esse mesmo mercado.  
Nessa perspectiva, o conjunto de competências apresentado pelo relatório Educação: um tesouro a descobrir 
(DELORS, 2001), constituindo-se um conjunto de novos paradigmas sócio-educacionais e suas respectivas 
aplicações no campo da política educacional, configura-se como um instrumento ideológico de defesa da 
manutenção do capitalismo.  

�
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embasou a reformulação de currículos, invadindo decisivamente os cursos de formação do 

educador. Argüidos sobre o assunto, os estudantes de pedagogia são, invariavelmente capazes 

de repetir, em jogral, sem titubear, os nomes das quatro competências.  

Com efeito, uma gama de teorizações apela cada uma a seu modo, ao paradigma da 

ONU, incluindo-se, por exemplo, nesse rol, as dez competências para ensinar, de Philippe 

Perrenoud, os códigos de modernidade de Bernardo Toro; os sete saberes necessários à 

educação do futuro, de Edgar Morin, perpassando, ainda, claramente, as propostas 

pedagógicas de pensadores nacionais neo-convertidos ao receituário para a educação do novo 

século oferecido pela ONU, como Moacyr Gadotti e Rubem Alves. 

Em suma, os quatro pilares da ONU parecem ter se fincado definitivamente na esfera 

do senso-comum didático-pedagógico, assumido o estatuto de um autêntico modismo, 

passando, decididamente, a fazer parte do repertório de grande parte dos educadores. 

Nesse sentido, apresentar caminhos para que o projeto de adaptação da educação à 

nova ordem, prenhe de meios inovadores para a circulação e armazenamento de informações 

e para a comunicação seja efetivado. É preciso considerar o fato de que, conforme alerta Maia 

e Jimenez (2004): 

[... ]a própria realização de uma Conferência mundial de Educação, seguidas de 
medidas de alcance global, sob o patrocínio do Banco Mundial, não pode deixar de 
indicar a direta vinculação do referido empreendimento com o projeto atual de 
gestão do capital, o qual, conforme explicita Mészáros (1995), na busca de 
superação de uma crise inédita em seu processo de reprodução, vem lançando mão 
de estratagemas extremos, aplicados tanto ao campo da produção como no plano 
político-ideológico (MAIA e JIMENEZ, 2004, P. 112-113). 
 

Nessa perspectiva, o conjunto de competências apresentado pelo relatório Educação: 

um tesouro a descobrir (DELORS, 2001), fruto da conferência supracitada, como dito 

anteriormente, configura-se como um instrumento ideológico de defesa da manutenção do 

capitalismo. Segundo os teóricos da comissão responsável pela elaboração do referido 

documento, à educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um modo, os mapas de 

um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita 

navegar através dele. Dito de outra forma, a função social da educação seria, a partir desse 

contexto, promover a adaptação dos indivíduos à presente ordem. 
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Para tanto, é preciso que aconteçam alterações substanciais no conteúdo da ação 

educativa de um modo geral. Não se trata mais de fornecer uma bagagem escolar constituída 

de conteúdos das mais diversas áreas do conhecimento produzido historicamente pelo 

conjunto da humanidade, pois isso já não seria adequado muito menos possível nos marcos da 

“nova educação”.  Se a missão atribuída à educação pelo relatório em pauta é claramente a 

adaptação dos indivíduos, sem contestação, ao capitalismo como o único horizonte possível, 

um ensino que apresente a possibilidade de as pessoas saltarem do senso comum ao 

conhecimento científico elaborado não é mais apropriado. O que interessa, por assim dizer, é 

fazer com que todos possam descobrir, reanimar e fortalecer o seu potencial criativo – revelar 

o tesouro escondido em cada um de nós. 

As importantes mudanças econômicas, políticas e sociais que marcam o cenário 

mundial contemporâneo e a conseqüente emergência de uma sociedade do conhecimento ou 

da informação justificariam para a ONU, a pedagogia proposta, a qual, por sua vez, 

demandaria profundas reformas no tecido educacional. “Para fazer frente a um mundo em 

constante mudança, a educação deverá pautar-se pelo modelo de competências - devidamente 

alargado para além da chamada competência técnica, para alcançar as múltiplas dimensões do 

plano do ser - tido como mais dinâmico do que os esquemas anteriormente vigentes, além de 

mais adequado ao caráter particularmente instável e mutante das ‘verdades’ reveladas no 

cotidiano do desenvolvimento científico-tecnológico dos novos tempos.” 

Apesar de os quatro pilares constituírem um mesmo pacote de novas vias possíveis à 

educação, é bem verdade que, para além dos seus pontos de contato e de permuta, existem 

particularidades que, nos limites deste trabalho, estarão sendo reveladas e comentadas, de 

maneira a explicitar o sentido real dessas formulações. 

O aprender a conhecer é considerado pelos teóricos da Comissão Internacional sobre a 

educação para o Século XXI um tipo de aprendizagem que visa, no lugar da aquisição de 

conhecimentos, o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, ou seja, aprender a 

aprender. A essência dessa via da aprendizagem é apresentada como sendo um meio e uma 

finalidade da vida humana. De acordo com o relatório: 

Meio, porque se pretende que cada um aprenda a conhecer o mundo que o 
rodeia, pelo menos na medida em que isso lhe é necessário para viver 
dignamente, para desenvolver as suas capacidades profissionais, para 
comunicar. Finalidade porque seu fundamento é o prazer de compreender, de 
conhecer, de descobrir. (DELORS, 2001, p.  91 – grifo nosso).  
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Uma análise precipitada da citação acima poderia nos levar a crer que o aprender a 

conhecer representaria um paradigma de aprendizagem fincado no campo progressista da 

educação, apesar da flexibilidade dada a esse termo nos últimos anos. Isso porque o aprender 

a conhecer teria em todo o seu desenvolvimento a pretensão de compreensão da realidade por 

parte das pessoas. Desta forma, portanto, aplicar esse paradigma ao contexto da educação 

escolar se constituiria um avanço em relação ao período anterior da escola de uma maneira 

geral em que os conteúdos não tinham nenhuma relação com a vida dos alunos. 

Segundo Duarte, 

...não cabe adotar atitudes ingênuas como a de procurar ‘o que há de positivo’ nesse 
discurso, assim como também não cabe a atitude aparentemente realista mas na 
verdade, conformista, que já constituiria um avanço o fato desse relatório provocar a 
discussão sobre certas questões etc. é preciso apontar com firmeza que, para além 
das oscilações e das ambigüidades do relatório em pauta e também para além de 
suas exortações quase evangélicas sobre a necessidade de olhar para o lado humano 
da educação, o que resulta objetivamente é o fato de que o tipo de discurso presente 
nesse relatório acaba por jogar água no moinho dos esforços internacionais para 
adequação da educação  ao processo de sobrevivência do capitalismo. (DUARTE, 
2001, p. 54) 

Nesse sentido, é preciso ratificar que o tipo de discurso apresentado pelo relatório em 

pauta encontra-se prenhe de verdades parciais, o que, aparentemente, levanta questões, de 

fato, importantes para a educação. No fragmento do relatório antes mencionado, em que 

encontramos uma apresentação da essência do aprender a conhecer, quando se fala em 

compreensão da realidade como meio de sua aplicabilidade, não se trata, na verdade, de 

compreensão da totalidade social e político-econômica, algo que já nem seria mais possível ao 

indivíduo, dada a complexidade do mundo atual. Caberia a cada um aprender a aprender 

apenas aquilo que lhe seja necessário para sobreviver, o que se dará através do 

desenvolvimento de competências pessoais e profissionais. 

Ainda conforme Duarte,  

Trata-se de preparar os indivíduos, formando neles as competências necessárias à 
condição de desempregado, deficiente, mãe solteira etc. Aos educadores caberia 
conhecer a realidade social não para fazer a crítica a essa realidade e construir uma 
educação comprometida com as lutas por uma transformação social radical, mas sim 
para saber melhor quais competências a realidade social está exigindo doa 
indivíduos. (DUARTE, 2003, p. 12) 

Ou seja, o novo papel atribuído à educação e à escola afasta-se a passos largos da 

função histórica de transmissão do conhecimento científico construído pelo conjunto da 

humanidade e cai numa subserviência desenfreada ao mercado, responsável pela definição das 
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novas competências a serem construídas por todos aqueles que querem sobressair-se na 

realidade vigente. 

O autor português Vitor da Fonseca, em seu livro Aprender a aprender: a 

educabilidade cognitiva nos apresenta um retrato fiel do verdadeiro sentido fundamental do 

aprender a conhecer ou aprender a aprender, justificado pelo discurso da empregabilidade: 

A capacidade de adaptação e de aprender a aprender e a re-aprender, tão necessária 
para milhares de trabalhadores que terão de ser re-convertidos em vez de 
despedidos, a flexibilidade e modificabilidade para novos postos de trabalho vão 
surgir cada vez mais com veemência. Com a redução dos trabalhadores agrícolas e 
dos operários industriais, os postos de emprego que restam vão ser mais disputados e 
tais postos de trabalho terão que ser conquistados pelos trabalhadores preparados e 
diferenciados em termos cognitivos (FONSECA, 1998, p. 307). 

O aprender a aprender é exposto como legítimo representante do conjunto das novas 

competências a serem adquiridas pelos trabalhadores na “nova ordem”. Essas competências, 

puxadas pelo carro chefe do aprender a aprender, deixam claro de que o novo papel social da 

educação é o de preparar os trabalhadores, empregados ou não, para adaptar-se aos severos 

ditames do mercado o que, possivelmente, contribuirá de forma fundamental para a 

legitimação da ordem do capital. 

O segundo pilar apresentado pelo relatório Delors denominado aprender a fazer, está 

vinculado mais diretamente à formação profissional. Contudo, o questionamento central 

quanto à essa aprendizagem refere-se à instabilidade do trabalho no mundo atual. Nesse 

sentido, Maia e Jimenez (2004) ao investigarem a referida questão, apresentando o argumento 

central que justificaria o aprender a fazer, elucidam que: 

[...]as mudanças tecnológicas, entre outras, teriam abalado a estabilidade do 
taylorismo-fordismo: o desempenho de atividades repetitivas inviabilizava a 
criatividade e a inovação, elementos centrais no novo modo de organização do 
trabalho, por outro lado, as tarefas repetitivas passariam a ser prerrogativa das 
máquinas, sobrando para o homem a realização de tarefas de conteúdo, cada vez 
mais, cognitivo e imaterial (MAIA e JIMENEZ, 2004, p. 109). 

Essas metamorfoses no modo de organização do trabalho são apresentadas pelo 

relatório como uma necessidade de passar da noção de qualificação para a noção de 

competência, no que diz respeito à formação para o trabalho. Essa constatação alia-se ao fato 

de os processos de aprendizagem devem evoluir da ‘simples’ função de transmissão de 

conhecimento a um estado de construção de competências pessoais e profissionais. O 

progresso técnico exige um novo tipo de qualificação para o trabalho e, conseqüentemente, 
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um novo trabalhador. As novas tarefas substituem àquelas puramente físicas e caracterizam-se 

como sendo, pelo menos aparentemente, intelectuais e mentais. 

Para Frigotto: 

Ao mesmo tempo em que se exige uma elevada qualificação e capacidade de 
abstração para o grupo de trabalhadores estáveis (um número cada vez mais 
reduzido que de acordo com vários estudos não ultrapassa 30% da população 
economicamente ativa) cuja exigência é cada vez mais de supervisionar o sistema de 
máquinas informatizadas (inteligentes!) e a capacidade de resolver, rapidamente, 
problemas, para a grande massa de trabalhadores “precarizados”, temporários ou 
simplesmente excedente de mão-de-obra, a questão da qualificação e, no nosso caso 
de escolarização, não se coloca como problema para o mercado. (FRIGOTTO, 1994, 
p. 16) 

Os teóricos responsáveis pela elaboração do relatório Delors chegaram ao ponto de 

aferir como sendo o conjunto das novas tarefas a serem assumidas pelos novos trabalhadores, 

denominadas por eles mesmos de mais intelectuais e mentais, o comando de máquinas, a sua 

manutenção e vigilância, ou por outras tarefas de concepção, de estudo, de organização à 

medida que as máquinas se tornam também mais “inteligentes” e que o trabalho se ‘ 

desmaterializa’29 ”. 

Se considerarmos que a nova função atribuída à educação refere-se à imposição do 

mercado como força organizativa da totalidade social, podemos afirmar que as novas 

exigências quanto à formação profissional, aprender a fazer, é que irão definir, ou pelo menos 

apontar quais aprendizagens devem ser adquiridas pelos trabalhadores. Se em determinado 

momento, a formação profissional estava mais diretamente ligada ao desenvolvimento da 

qualificação profissional, agora a ordem do dia gira em torno de competências, que em grande 

parte são vinculadas à qualidades como a capacidade de comunicar, de trabalhar com os 

outros, de gerir e resolver conflitos. 

Aliás, referidas competências são ainda mais evidentes se lançarmos o nosso olhar 

sobre o campo dos serviços, onde está incluída a educação, devido à sua reconhecida 

importância nas atuais tentativas de gestão do capital em crise. Para o relatório, o novo quadro 

de exigências profissionais apresenta-se como oportunidade para os não-diplomados, ou 

segundo o mesmo, com deficiente preparação em nível superior. A esse respeito, faz-se 

necessário mencionarmos o exacerbado crescimento de cursos em nível superior de, no 

�������������������������������������������������������������
29 LESSA (2005) nos oferece com maior substância e fundamentação em Marx uma elucidação dessa e de outras 
questões referentes à questão do trabalho. 
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máximo dois anos de duração, que em sua grande maioria, segundo autores críticos da 

questão, são marcados pelo oferecimento de uma formação minimalista e aligeirada. Vale 

ressaltar, ainda, que o crescimento das referidas modalidades, tende a ser alimentado ainda 

mais graças aos investimentos públicos em instituições educacionais privadas, via políticas 

governamentais a exemplo do PROUNI, uma das vias de implementação aos retalhos da atual 

reforma universitária. 

De um modo geral, a aprendizagem denominada de aprender a fazer aponta para uma 

falsa sobreposição das relações interpessoais sobre as relações de trabalho, ou seja, um 

falseamento dos mais grotescos da realidade, na tentativa de negar a luta de classes opostas e 

existência de uma sociedade eclética, mas que oportuniza a todos os que conseguem construir 

competências, condição indispensável dos homens dos novos tempos. 

A idéia de que vivemos em um “novo tempo” requer ainda, do ponto de vista da 

cooperação, que a educação forneça as bases para que todos possam aprender a viver juntos, 

respeitando e valorizando suas diferenças, manifestadas dentre outros fatores, pela diferença 

de classe, apresentada como condição natural e insuperável e não histórica.  

Assim, o aprender a viver juntos ou aprender a viver com os outros é o pilar 

apresentado pelo relatório como sendo um dos maiores desafios da educação. Esse pilar é o 

legítimo representante do plano da cooperação, da solidariedade entre as pessoas de cores, 

sexos e condições socioeconômicas diferentes, e ainda, entre as nações. Desta forma, o 

aprender a viver junto convoca todos ao desenvolvimento de valores mais humanos, mais um 

atributo à educação em sua nova configuração. 

É na esteira do aprender a viver juntos que se estabelece a necessidade de uma 

educação capaz de evitar conflitos, através do ensino da não-violência na escola com vistas o 

fim dos preconceitos geradores dos conflitos. Isso porque, tomando-se como exemplo os 

grandes conflitos do século XX, poderíamos, sob essa perspectiva, afirmar que todos eles 

foram gerados e motivados por preconceitos. Segundo o relatório, os seres humanos são 

naturalmente preconceituosos em relação aos outros. Assim, a educação, marcadamente 

tradicional, falhou na tarefa de evitar tais conflitos, ao passo que não ensinou para a 

solidariedade e cooperação mútua. 
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Para a ONU, na tentativa de evitar e resolver os conflitos, a educação deve se utilizar 

de duas vias que se articulam: a descoberta do outro, ligada à descoberta de si e do mundo, e a 

participação em projetos comuns. 

À educação cabe, portanto, venha ela da família, da comunidade ou até mesmo da 

escola, levar as pessoas a uma tomada de consciência das diferenças e da interdependência 

entre todos os seres humanos do planeta. Dito de outra forma, ajudar as pessoas a 

descobrirem-se a si mesmas, para só então, exercerem a empatia - uma forma de se colocar no 

lugar do outro. Assim, deve-se adaptar os métodos de ensino para a busca constante da 

alteridade, do reconhecimento e valorização das diferenças. 

Ora, o que não se apresenta no relatório, é como o desenvolvimento dessa descoberta 

do outro pode ser relacionada com a totalidade social. Não passariam, assim, tais formulações 

por vezes apelativas, inúteis ao futuro do conjunto da humanidade? Talvez, isso já seria 

esperar demais do relatório em questão. Mas o que de fato parece se aplicar ao aprender a 

viver juntos são as novas exigências feitas pelo mercado aos trabalhadores que buscam 

desesperadamente um emprego, como vimos ao tratarmos dos dois primeiros pilares 

apresentados. 

Ao tratar da segunda via de efetivação do aprender a viver juntos, as formulações da 

ONU atacam diretamente a questão das classes sociais, se não vejamos: um exemplo de 

projeto comum apresentado pelo relatório refere-se à prática do desporto, responsável pela 

transformação de inúmeras tensões entre classes sociais ou nacionalidades, através, segundo o 

relatório, do prazer do esforço comum. Outro exemplo reside no âmbito do setor laboral, no 

qual as relações hierarquizadas cedem lugar a um projeto comum, ou seja, não se trata mais 

aqui de patrão e empregado, mas de colaboradores solidários de uma mesma equipe, ou ainda, 

membros de uma mesma família, símbolo de cooperação. 

Quando o relatório apresenta o aprender a viver juntos como síntese de uma educação 

voltada para a dimensão da cooperação e da solidariedade, vale lembrar que essa cooperação 

não deve ser confundida com a cooperação que deve existir no plano da organização dos 

trabalhadores com vistas à superação da ordem do capital e à construção de uma sociedade 

que não viva sob o julgo da exploração do homem pelo homem. 
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Ao contrário, ao passo que os indivíduos aprendem a conviver ou a viver juntos, eles 

se encaminham no máximo, para a chegada, pelo menos numa situação imaginária, ao quarto 

e último pilar, que representa, para a ONU, o desenvolvimento total da pessoa que é o 

aprender a ser. 

O aprender a ser, refere-se, portanto, ao fato de que todo ser humano deve ser 

preparado de forma completa, espírito e corpo, para elaborar pensamentos autônomos e 

críticos e para formular os seus juízos de valor. A essência do aprender a ser é apresentado, 

nas linhas do relatório, como um novo direcionamento da educação: 

Mais do que nunca a educação parece ter como papel essencial conferir a todos os 

seres humanos a liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação de que 

necessitam para desenvolver os seus talentos e permanecerem, tanto quanto possível, donos 

do seu próprio destino (Delors, 2001:100). 

A referida formulação traz ao debate a idéia de que a conquista da liberdade humana é 

fruto do desenvolvimento de talentos como a imaginação e a criatividade e, ainda, deixam 

ressoar que uma vez conquistada essa falsa ilusão de liberdade, os homens passam, como num 

passe de mágicas, a serem dirigentes dos seus destinos. Mas o que de fato, podemos afirmar, é 

que esse poético percurso de conquista da liberdade humana não passa da defesa do ser 

humano como cidadão e produtor, e porque não consumidor de mercadorias, garantia da 

liberdade possível nos marcos do capital! 

Ao que tudo indica, não apenas o aprender a ser, mas os quatro pilares como um todo, 

se assentam todos no chão da centralidade do mercado, apelando mais fortemente, no caso do 

aprender a ser, não para uma autonomia da pessoa no seu sentido humano pleno, mas para 

uma autonomia de cidadão consumidor frente a um mundo constantemente agitado e 

essencialmente efêmero, dada à natureza descartável do conjunto de coisas que o compõem. 

De um modo geral, a essência adaptativa dos quatro pilares da educação é bem 

evidente. Trata-se de promover em larga escala um processo de despolitização da educação, 

aprisionando-a à esfera didática e psico-pedagógica, dificultando o entendimento do 

fenômeno educativo referido ao trabalho e às relações e práticas político-sociais. 

O novo paradigma sócio-educacional estabelecido pela ONU não se limitou à 

conferência antes mencionada, sendo pauta de outros eventos internacionais que se seguiram a 
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Jomtien, servindo ainda de fundamentação para políticas educacionais em diversos países na 

última década do século XX e tomando conta de vez de grande parte dos debates acadêmicos 

em torno da questão. 

Em lugar da reflexão sobre a objetividade possível do conhecimento e das formas mais 

saudáveis de transmissão do saber acumulado na história dos homens, apregoa-se a 

importância do desenvolvimento das ditas competências que deverão dar conta, ao que 

parece, até mesmo da realização de uma hipotética cidadania planetária. JIMENEZ (2003:6), 

afirma que os referidos discursos adotam o mesmo ponto de partida – o advento da assim 

chamada sociedade da informação [...]; e o mesmo ponto de chegada – o papel da atividade 

educacional nos processos de conquista da cidadania. 

Desta feita, cabe analisar o documento Educação: um tesouro a descobrir, fruto da 

referida Conferência, no sentido de construir uma investigação da categoria sociedade do 

conhecimento em suas linhas e entrelinhas, atentando para a definição desse termo, sua 

abrangência e principais contradições. 

 

5.1 A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Jomtien, 1990) e a 

apologia do conhecimento  

 

O Professor Newton Duarte, em seu livro: Sociedade do conhecimento ou sociedade 

das ilusões? Aponta a propalada acessibilidade em massa à informação e ao conhecimento 

como uma das ilusões fundamentais da sociedade do conhecimento. No preâmbulo do plano 

de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, aprovado pela conferência 

em questão, os teóricos responsáveis pela elaboração do documento e, portanto, 

organicamente vinculados ao capital, expõem três dados da realidade mundial que, 

contraditoriamente aos seus propósitos, reforçam a proposição de Duarte supracitada. 

• Mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, 
não têm acesso ao ensino primário; 
• Mais de 960 milhões de adultos – dois terços dos quais mulheres – são analfabetos, 
e o analfabetismo funcional é um problema significativo em todos os países 
industrializados ou em desenvolvimento; - mais de um terço dos adultos do mundo 
não têm acesso ao conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias, que 
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poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a perceber e adaptar-se às 
mudanças sociais e culturais; e 
• Mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o 
ciclo básico, e outros milhões, a pesar de concluí-lo, não conseguem adquirir 
conhecimentos e habilidades essenciais. (DELORS, 2001, p. 1) 

A finalidade do conhecimento ganha, textualmente, a condição de adaptação dos 

indivíduos às mudanças sociais e culturais impostas. O que não está dito, porém 

subentendido, é que tais mudanças, objetivamente, se configuram como sendo o 

aprofundamento da exploração e das péssimas condições de vida impostas aos trabalhadores 

no mundo inteiro, ou seja, trata de adaptar-se à barbárie. Trata-se de preparar aos indivíduos 

formando as competências necessárias à condição de desempregado, deficiente, mãe solteira 

etc. (Duarte, Ibidem.). 

A concepção de conhecimento estabelecida em Jomtien está organicamente ligada ao 

lema aprender a aprender, o que leva a crer que o tipo ou qualidade do conhecimento 

supostamente socializado mundialmente através das novas tecnologias e principalmente da 

internet é, essencialmente, efêmero e descartável. Esta concepção corrobora com a afirmação 

de Duarte (Ibidem.) de que uma segunda ilusão da sociedade do conhecimento seria: 

A capacidade para lidar de forma criativa com situações singulares no cotidiano 
ou, como diria Perrenoud, a habilidade de mobilizar conhecimentos, é muito mais 
importante que a aquisição de conhecimentos teóricos, especialmente nos dias de 
hoje, quando já estariam superadas as teorias pautadas em metanarrativas, isto é, 
estariam superadas as tentativas de elaboração de grandes sínteses teóricas sobre a 
história, a sociedade e o ser humano. (DUARTE, Ibidem. P.38). 

Na esteira dessa ilusão, o documento de Jomtien, em seu artigo 5, que trata da 

ampliação dos meios e do raio de ação da educação básica, afirma que a informação e 

educação dos indivíduos deve se dá através dos canais de informação e ação social, que por 

sua vez contribuiriam com a transmissão de conhecimentos essenciais. Ao tratar dessa 

questão, o texto apresenta um indicativo de que, sob a nova perspectiva,  cria-se a 

possibilidade de desenvolver possibilidades de aprendizagem por toda a vida. Contudo, a 

concepção de aprendizagem, como dito anteriormente, repousa no colo das mais rasas 

formulações teóricas que fazem, sem nenhum pudor, a mais declarada apologia ao caráter 

cada vez mais aligeirado da educação, com vistas à entrada de cada vez mais indivíduos no 

mundo da certificação, ou seja, da mercantilização da educação, em todos os seus níveis. 

Vale ressaltar, que além dos prejuízos no plano da subjetividade, quanto ao 

enfraquecimento da crítica radical ao capitalismo, a propalada sociedade do conhecimento 
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reafirma a sua força na reprodução do capital ao passo que, numa ofensiva mais objetiva, não 

apenas advoga, mas fortalece os processos de mercantilização da educação. 

O conhecimento tratado aqui representa a liberdade possível sob o a égide do capital: a 

liberdade de mercado. Esta afirmação, contudo, pode levar a um leito mais precipitado à uma 

outra ilusão, por assim dizer, produzida pelo sistema das ilusões, que seria a de que vivemos 

não só na sociedade do conhecimento, mas em uma sociedade do consumo, na qual os 

indivíduos são livres para comprar a mercadoria(inclusive a educação), em qualidade e 

quantidade, que  desejarem.Essa seria uma ilusão porque remete a uma concepção idealista da 

sociedade, do homem e da educação. 

Na materialidade social, o que se vê é a submissão de um número cada vez maior de 

seres humanos ao reino da miséria. A barbárie social é, portanto, o que nos credencia a 

afirmar que estamos vivendo uma barbárie também do conhecimento. 

A idéia de que a educação seria responsável pelas mudanças sociais não é 

propriamente uma novidade no debate educacional sendo parte do bojo de reflexões de 

Jomtien que, de uma forma muito superficial apresenta o conhecimento como sendo o 

responsável por mudanças de comportamento a serem observadas no tecido social 

contemporâneo. 

Aumento da aquisição, por parte dos indivíduos e famílias, dos conhecimentos, 
habilidades e valores necessários a uma vida melhor e um desenvolvimento racional 
e constante, por meio de todos os canais da educação, inclusive dos meios de 
comunicação de massa, outras formas de comunicação tradicionais e modernas, e 
ação social, e ação social -, sendo a eficácia destas intervenções avaliadas em função 
das mudanças de comportamento observadas (Delors, 2001, p. 10) 
 

Ao vincular a possibilidade de uma vida melhor dos indivíduos ao aumento da 

aquisição de conhecimentos, o documento aponta, ao mesmo tempo, para uma flexibilização 

do que se entende por uma vida minimamente digna. Tanto é que encontramos na parte do 

documento que trata dos princípios de ação uma definição do alcance possível, ancorado nas 

ditas necessidades de aprendizagem básica:  

Cuidados básicos e oportunidades de desenvolvimento e educação infantis; ensino 
fundamental relevante, de qualidade, ou uma educação extra-escolar equivalente 
para as crianças; e alfabetização, conhecimentos básicos e capacitação de jovens e 
adultos em habilidades para a vida cotidiana (DELORS, 2001, p. 11) 

Trata-se, portanto, de capacitar as pessoas para se adaptarem às condições impostas 

pela sociedade. Esse movimento não se dá pela esfera essencialmente pública. O que se vê, na 
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prática, é o crescimento de um movimento de certificação desenfreada alimentando o mercado 

da educação com uma série de novas denominações para áreas distintas do conhecimento. 

Se, mais uma vez, a educação básica for considerada como responsabilidade de toda 
a sociedade, muitos parceiros deverão unir-se às autoridades educacionais, aos 
educadores e a outros trabalhadores da área educacional, para o seu 
desenvolvimento. Isso implica que uma ampla gama de colaboradores – famílias, 
professores, comunidades, empresas privadas (inclusive da área de informação e 
comunicação), organizações governamentais e não-governamentais, instituições, etc. 
– participe ativamente na planificação, gestão e avaliação das inúmeras formas 
assumidas pela educação básica (DELORS, 2001, p. 11). 

Na particularidade brasileira, o slogan “Todos por uma Educação para Todos”, lema 

adotado pelo Governo Lula, é uma ilustração do alcance e das proporções assumidas pelo 

documento em questão. Esse, aliás, é um movimento próprio e característico do que 

chamamos de Neoliberalismo. A pluralidade de opiniões entre os autores que se debruçam 

sobre esta questão cede em alguns pontos a uma unidade, em certa medida, no que tange a 

afirmar que o neoliberalismo tem como algumas de suas características fundamentais o 

afastamento do estado das questões sociais, deixando pra sociedade a tarefa de cuidar, dentre 

outros serviços, da educação e da saúde. 

Constata-se, mos últimos anos, um crescimento exorbitante de programas de incentivo 

ao voluntariado, de empresa cidadã, etc., sem contar a proporção das cifras do dinheiro 

público que são jogadas nos cofres das empresas que se propõem a fazerem esse trabalho, seja 

por meio de incentivos fiscais ou de forma direta, como por exemplo, através da compra de 

pacotes tecnológicos de educação à distância. 

O Estado, no plano educacional, se afasta por completo em determinados casos, pois 

atribui à essas parcerias a planificação, gestão e avaliação das diferentes formas assumidas 

pela educação básica. Ou seja, a concepção dos projetos educacionais a serem implementados 

está nas mãos do mercado, que por sua vez fornecerá os critérios que serviram de parâmetro 

na avaliação dos processos implementados. 

Não se trata de fazer um caminho lógico na presente análise, entretanto, a afirmação 

de que a educação está completamente subordinada ao mercado é sustentada a partir do 

momento que constatamos a subordinação direta das novas tecnologias ao mercado. Ora, isso 

se torna mais evidente quando nos remetemos à satisfação das necessidades de aprendizagem 

básica, citadas anteriormente, que, segundo a comissão que elaborou o documento de Jomtien, 

deverão ser supridas com o auxílio direto das novas tecnologias da informação e da 
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comunicação. Esse, talvez, poderia ser apontado como o ponto culminante da Conferência de 

Jomtien: atender às necessidades básicas de aprendizagem. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No estudo SOCIEDADE DO CONHECIMENTO: um novo paradigma em favor da 

velha ordem, analisamos o contexto sóciopolítico e econômico no qual se insere o referido 

discurso, pautados por uma perspectiva crítica que aponta várias implicações e fatores 

determinantes para a produção do fenômeno em pauta. Ademais, tentamos, do mesmo modo, 

identificar como o paradigma da “sociedade do conhecimento” se manifesta no debate 

educacional, identificando os novos pilares da educação concebidos pela ONU como o 

correspondente direto dessa vinculação. 

O presente trabalho partiu da necessidade de uma problematização histórica a ser 

verificada, em relação à “sociedade do conhecimento” como um paradigma inserido no 

movimento permanente, mas intensificado a partir da crise estrutural, de reestruturação do 

sistema do capital. 

O crescente movimento apologético à assim chamada sociedade do conhecimento, 

mesmo marcado por um visível ecletismo, tem como fim último responder às necessidades 

impostas pelo capital em crise de uma teoria que possa justificar a sua vigência enquanto 

controlador das relações sociais. Nesse intuito, a defesa da “sociedade do conhecimento” é 

uma tentativa direta de desqualificar e enfraquecer a crítica radical e fundamentada ao 

capitalismo e a perspectiva de uma revolução proletária que vise à superação do capital. 

O paradigma da “sociedade do conhecimento” se constrói sob a égide da inovação 

tecnológica e do chamado capital intelectual ou capital humano como base dos novos 

negócios, o que implica uma defesa do conhecimento como vantagem competitiva 

fundamental. Com base nessa perspectiva, advoga-se o conhecimento como motor para a 

superação das desigualdades, agregação de valor, criação de emprego qualificado e 

propagação de bem-estar. 

Ao olharmos atentamente para a realidade objetiva, contudo, não conseguimos 

visualizar em que medida o conhecimento vem traduzindo-se em um importante fator de 

superação das desigualdades sociais, muito menos na propagação de bem-estar. Ao contrário, 

a natureza do conhecimento e da informação que predomina, efetivamente na dita sociedade 
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do conhecimento, encontra-se, grosso modo, fundada nas bases do pensamento pós-moderno, 

marcado pela busca incessante de um ecletismo teórico, que não ingenuamente exclui a 

perspectiva marxista, lado de um pragmatismo exacerbado, onde só interessa aprender o que, 

ao menos aparentemente, dá respostas ao imediatismo do cotidiano. 

Uma investigação mais demorada acerca do paradigma da “sociedade do 

conhecimento”, nos levaria, provavelmente, a um estudo bem mais consistente acerca da 

própria dimensão histórica do conhecimento. O que, porém, guiou a necessidade de se realizar 

o presente trabalho, foi o espaço que a categoria “sociedade do conhecimento” vem ganhando 

no debate acadêmico e político-social contemporâneo, aliado à vinculação deste discurso com 

outras formulações já abrolhadas na história. 

O intenso movimento de forças que marcou o cenário mundial a partir da segunda 

metade do Século XX foi o chão objetivo, se não para o surgimento, mas para uma renitente 

apelo à falsa idéia de que se configuraria este período como o fim do capitalismo e a 

instauração de uma ordem social baseada na aquisição de conhecimento e, conseqüentemente, 

na produção de inovações. 

O fim das classes sociais e seus conflitos representaria o fim de uma sociedade 

estruturada sobre o trabalho como elemento central para a reprodução social e, ao mesmo 

tempo, a elevação de uma nova ordem mundial, a “sociedade do conhecimento”.  

A estruturação global do capital se sustenta por uma hierarquização dos países que, do 

lugar onde estão na posição econômica são fundamentais para o desenvolvimento do sistema. 

A hipótese de que, portanto, o conhecimento, enquanto base do novo paradigma e marcado 

pela utilização consciente das informações disponíveis se constitui o caminho para o poder 

social, é, fundamentalmente, falsa. Os países periféricos do capitalismo, como dito, devem 

permanecer nesta condição, pois, longe de estarem excluídos das relações econômicas do 

capital, cumprem, exatamente, o papel que lhes cabe, até mesmo na compra dos pacotes 

tecnológicos dispostos no mercado. Do mesmo modo, não se comprovaram as promessas de 

que a utilização das novas tecnologias implicaria em um gradativo desaparecimento do 

trabalho. 

É evidente o conjunto de mudanças pelo qual passa o capitalismo desde a segunda 

metade do século XX. Contudo, essas mudanças dizem respeito à necessidade de ajustes na 

sua lógica de dominação e expansão, não significando uma nova fase histórica marcada por 
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uma alteração fundamental no metabolismo do sistema. Na medida em que “a realidade não é 

o que os homens pensam e dizem sobre ela, o paradigma da sociedade do conhecimento se 

constitui um fenômeno do campo da reprodução ideológica, organicamente vinculado à 

manutenção do status quo, dado o seu caráter mistificador da realidade e das relações sociais. 

Como vimos no capítulo III, a categoria “sociedade do conhecimento” é, 

marcadamente, um fenômeno da reprodução ideológica do capital. Foi com base nesta 

assertiva que tentamos contribuir para a sua desmistificação, uma vez que a reconhecida 

importância do conhecimento, do pensamento, no histórico processo de luta de classes nos 

força a fazer frente a ideologias naturalizantes das relações sociais de dominação.30 

A propalada centralidade do conhecimento – numa era pedagógica, diga-se de 

passagem, em é negada a importância do próprio conhecimento acumulado historicamente 

pela humanidade - cumpre, portanto, um papel de destaque no campo da reprodução 

ideológica do capital, que, sob a perspectiva de uma crise estrutural, não pode, em hipótese 

alguma, abrir mão não apenas da minimização última dos direitos e conquistas dos 

trabalhadores, mas também do controle de suas consciências. A tarefa fundamental posta pelo 

capital em crise, às suas ideologias, diz respeito, portanto, como vimos afirmando aqui, de 

imposição do mercado como força organizativa central da vida humana, devidamente 

coisificada. Estaria, assim, essa crítica ao trabalho, organicamente vinculada ao atual processo 

de reestruturação do sistema do capital, manifestada, no plano ideológico, no conjunto de 

tentativas de anulação das teses marxianas, na contemporaneidade. 

Entendemos que a elucidação desses elementos, tomando por base a defesa do 

marxismo como a teoria que melhor explica o real constitui, assim, na contemporaneidade, 

uma atitude revolucionária, visto que, a despeito de todas as concepções pós-modernas de 

negação da objetividade, o pensamento de Marx representa para além de elaborações 

meramente teóricas, uma vinculação orgânica ao movimento de resistência ao capital, pois 

�������������������������������������������������������������

30 Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes: em outras 
palavras, a classe que é o poder material dominante numa determinada sociedade é também o poder espiritual 
dominante. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe também dos meios de produção 
intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles aos quais são negados os meios de produção intelectual está 
submetido também à classe dominante. (MARX E ENGELS, p. 48) 
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fornece elementos constitutivos de uma teoria revolucionária, o que é imprescindível ao 

processo de superação do capital. 

Sobre as asas do avanço tecnológico, a assim chamada sociedade do conhecimento 

apresenta-se como realização de uma “nova ordem” social, não mais capitalista, que tem a 

inclusão e a justiça social como prioridade principal. Um lugar onde as pessoas devem ser 

formadas para a cidadania, compreendida como um processo de capacitação para a tomada de 

decisões e para a escolha acerca de todos os aspectos da vida em sociedade. 

Entretanto, cabem-nos alguns questionamentos quanto à validade do que se apresenta: 

o que é de fato, cidadania? Como essa questão tem sido tratada na atualidade? O cidadão 

surge em detrimento de quem? Qual o real poder de alcance do cidadão em efetuar as 

escolhas e decisões a serem efetivadas? 

Jimenez, 2003, nos mostra que: 

A noção de cidadania, ocultando precisamente, o caráter de classe da sociedade é 
confortavelmente adotada como princípio norteador da prática educativa, passando a 
constituir-se o denominador comum no qual se encontram e se identificam 
interesses, até algum tempo, tidos como antagônicos. (JIMENEZ, 2003, p. 9) 

Com base nos estudos de Tonet (2003), compreendemos, assim como Jimenez, que o 

conceito de cidadania contemporâneo tem sua base objetiva e material no ato que funda o 

capitalismo, baseado na compra e venda da força de trabalho, ou seja, na exploração do 

homem pelo homem. É o acordo silencioso entre milhares de trabalhadores e capitalistas que 

os tornam indivíduos aparentemente livres e proprietários colaboradores. Desta forma, a 

cidadania é posta como mais uma forma política de manutenção e reprodução do capital. 

É bem verdade que, sob o jugo do capital, por mais ampliado que seja o conceito de 

cidadania e por mais numerosas que sejam suas garantias sociais, formar para a cidadania 

jamais poderá coincidir com uma formação legítima com vistas à liberdade humana. Isso pode 

ser facilmente verificado na realidade objetiva que nos fornece um panorama de aumento 

exacerbado do desemprego e do emprego totalmente precarizado, a destruição dos direitos 

sociais historicamente conquistados pelos trabalhadores, a destruição em série do meio 

ambiente etc., sem contar com o aprofundamento da miséria humana. Tudo isso ocorrendo ao 

mesmo passo em que já existem condições tecnológicas suficientes para produzir a satisfação 

de todas as necessidades humanas. 
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Uma vez que a exigência central da sociedade do conhecimento diz respeito à 

necessidade de se formar para a cidadania, aponta como condição sine qua non, realizar a (de) 

formação da classe trabalhadora. 

Se, de um lado os defensores da “sociedade do conhecimento” afirmam o fim do 

trabalho, o fim do capitalismo e, em alguns casos, o fim da história, do outro, milhares de 

trabalhadores que sofrem nos seus cotidianos alienados, numa busca desenfreada pela 

sobrevivência se apresentando como única possibilidade de suas (não) vidas não tomaram 

ainda conhecimento do surgimento de uma nova ordem. E por que isso ocorre? Simplesmente 

pelo fato de que a “sociedade do conhecimento” não transpõe às páginas rasas de 

fundamentação teórica que, a serviço do velho capital, apresentam um conjunto de 

fraseologias que não se sustentam a um exame mais criterioso e radical, muito menos ao 

critério de verdade mais universal, fruto da realidade objetiva. 

O crescente movimento apologético à assim chamada sociedade do conhecimento, 

mesmo marcado por um visível ecletismo, tem como fim último responder às necessidades 

impostas pelo capital em crise, de uma teoria que possa justificar a sua vigência enquanto 

controlador das relações sociais. Nesse intuito, a defesa da “sociedade do conhecimento” é 

uma tentativa direta de desqualificar e enfraquecer a crítica radical e fundamentada ao 

capitalismo e a perspectiva de uma revolução proletária que vise à superação do capital. 

Ao que nos consta, o conhecimento nunca esteve tão inacessível como hoje, restando 

para a maior parte da humanidade, minguadas doses de saberes pragmáticos. Podemos 

associar essa constatação à imposição do mercado que exige cada vez mais elevados níveis de 

especialização daqueles que lutam por um concorrido lugar ao sol, deixando claro que essa 

ideologia vincula-se dentre outras, a questões como a mercantilização do ensino e, na 

essência, à morte do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade para essa 

parcela gigantesca da população mundial. 

O percurso traçado no decorrer da elaboração deste trabalho nos possibilitou constatar, 

ainda, que os quatro pilares educacionais não são mais um pacote de competências e 

orientações restrito ao campo do senso comum didático-pedagógico, mas parte de um grupo, 

aparentemente eclético, de ideologias, vinculadas à falsa elevação de uma dita “sociedade do 

conhecimento”, que pretende dar conta de uma teoria em favor da ordem do capital, que, no 
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momento atual, lança mão de todos os seus esforços para estabelecer um estratagema de 

dominação das consciências.  

Assim, podemos aferir que no debate que ora se trava, os paradigmas sócio-

educacionais dominantes vinculam-se ao discurso no campo social que apresenta o 

capitalismo como fim da história em detrimento do fim do socialismo, restando à humanidade 

uma única possibilidade: a democracia com vistas à humanização do capital. 

Nessa perspectiva, não se aponta para nenhum projeto coletivo ao conjunto da 

humanidade. Isso porque numa era pós-moderna o que importa é o indivíduo (leia-se o 

individualismo), que ganha um papel central, devendo por si só buscar o seu lugar ao sol. 

Aqui, a categoria de luta de classes é totalmente descartada, pois o que se põe em pauta não é 

mais a existência de burgueses e proletários, mas o fato de estarmos num mesmo patamar de 

igualdade graças à nossa cidadania, que permite a todos nós decidir a história pelo voto. Vale 

ressaltar, que, a nosso ver, o voto é um instrumento de alienação, em que o trabalhador elege 

um representante para tomar decisões em seu lugar, ou seja, fica alheio às suas próprias 

vontades. 

A visão de sociedade informada pelos referidos paradigmas sócio-educacionais, 

aliados aos discursos antes mencionados, não se apresenta como uma construção coletiva, 

mas como sendo fruto do esforço individual na busca do conhecimento, do emprego, da 

moradia... No máximo, a noção de coletividade encontrada nas formulações dos referidos 

paradigmas apresenta-se como um pacto social pelo respeito ao pluralismo de pensamentos 

(pós-modernos) e às diferenças existentes entre os indivíduos. Dito de outra forma, apresenta-

se um pacto social pelo fim da possibilidade de a humanidade ir para além do capital. 

De um modo geral, as análises elaboradas no contexto das relações trabalho-educação 

pretendem contribuir para que a educação venha pautar-se por uma lógica, autenticamente 

revolucionária, com base em um conteúdo crítico-analítico, voltado para o reconhecimento 

das profundas relações entre a prática educativa e a materialidade histórico-social. O debate 

teórico quanto à concepção de educação levantado neste trabalho apresenta duas posições 

qualitativamente distintas: contribuir para a manutenção ou para a superação da ordem do 

capital. Pensamos ter se tornado claro o nosso posicionamento. 
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Vale ressaltar que não acreditamos na idéia de que a educação ou a ideologia é 

responsável pela superação do capital, cabendo à classe trabalhadora a realização dessa tarefa 

histórica, através de uma revolução socialista. Contudo, o embate ideológico deve andar de 

mãos dadas com a luta política por ser também um espaço de contradição que, por sua vez, 

não está livre dos domínios do capital. Pensar contra o capital é talvez o primeiro passo para 

derrotá-lo. 
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