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Onde faltam idéias encaixa-se,  

em tempo hábil, uma palavra 
 

Goethe 
 
No momento em que comemoramos os 140 anos d’O Capital, nos defrontamos com uma 
grande polêmica a respeito da validade de alguns dos principais conceitos de Marx. Fato 
que não é nem um pouco original, uma  vez que desde sempre se procurou encontrar 
refutações definitivas contra este instigante pensador, de forma a neutralizar ou relativisar 
o grande impacto que seu pensamento produziu, não apenas no mundo acadêmico, mas 
fundamentalmente, na vida política. 
  
Talvez, o centro mais nítido desta ofensiva contemporânea contra Marx encontre-se no 
conceito de classe social. Não por acaso. O conceito de classe social possuiu uma 
centralidade na obra marxiana e articula como mediação fundamental todos os elementos 
de uma totalidade dinâmica determinada materialmente, desde os fundamentos 
econômicos até suas expressões política, jurídicas e relativo às formas da consciência 
social, passando pela luta de classes como fundamento da história. 
  
Podemos resumir os questionamentos ao conceito de classes em Marx à afirmação 
segundo a qual as transformações que ocorreram no capitalismo contemporâneo teriam 
alterado de tal maneira a forma e a substância deste modo de produção a ponto de 
estarmos em uma sociedade na quais as classes sociais perderam sua centralidade [1]. 
 
Sempre houve questionamentos sobre a afirmação de Marx sobre as classes o que o 
levou certa vez a firmar que não ele que introduziu o conceito na história, no entanto, a 
moderna ofensiva procura articular certas premissas de Marx contra ele, ou seja, afirmar 
que mudanças significativas na forma de produção material da vida teriam alterado a 
natureza da sociedade levando-a a uma sociedade pós-industrial, pós-moderna e, por 
conseguinte, pós-socialista (Touraine, 2004). 
  
Ainda que essas teses não sejam novas, como provam as afirmações de Hanna Arendt 
(2000) e de  Nisbet (1959, apud Chauvel, 2002: 58), a força da teoria segundo a qual as 
classes deixavam de ser o centro da história ganham força a partir da década de 80 com 
a chamada reestruturação produtiva da capital. 
  
A nova configuração do capital teria levado ao rompimento da tese principal de Marx 
sobre a relação entre o desenvolvimento das forças produtivas materiais e a formação do 
proletariado como classe social, uma vez que as novas tecnologias produziriam, por um 
lado, uma diminuição do número de trabalhadores, e, por outro, uma alteração qualitativa 
na própria determinação da lei do valor, uma vez que a valorização do valor se daria por 
meios que se distanciam da atividade produtiva, levando ao que alguns chamam de 
financeirização, outros de explosão do setor de serviços, ou ainda, nas teses sobre o 
advento de sociedade comunicacional ou em rede, nas teses de Habermas (1990) e 
Castells (2000). 
 
Podemos encontrar o fundamento desta crítica na obra de Hanna Arendt (2000) – A 
Condição Humana -, na qual afirma que: 
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O advento da automação, dentro de algumas décadas esvaziará as fábricas e libertará a 
humanidade de seu fardo mais antigo e mais natural, o fardo do trabalho e da sujeição à 
necessidade (Arendt, 2000 [1958]: 12). 
 
As palavras proferidas por Arendt no final da década de 50 do século passado, com um 
misto de profecia e maldição, uma vez que a sociedade do trabalho havia eliminado o 
emprego, serão recuperadas com toda a força por Habermas (1990) em seu raciocínio 
sobre o envelhecimento dom paradigma da produção e por Gorz (1987) e seu famoso 
Adeus ao Proletariado. O fundamento da crítica que aqui se estruturava é a constatação 
de que o desenvolvimento tecnológico poupa trabalho, diminui o número de trabalhadores 
e desloca o centro da sociedade contemporânea, da produção do valor nas atividades 
produtivas para outras esferas como as esferas de normatização ou naquilo que Marx 
chamaria de reprodução e circulação do capital. 
  
Ainda que nem todos tenham afirmado o desaparecimento das classes, ou sua 
importância na compreensão das sociedades contemporâneas, forma-se um grande 
consenso sobre a diminuição de sua importância e em alguns casos do virtual 
desaparecimento. Capitalistas e trabalhadores seguiriam como classes da sociedade 
industrial, mas sua centralidade seria diluída com o desenvolvimento de inúmeros outros 
setores sociais impulsionados pelo crescimento do setor de serviços, da presença de um 
setor púbico Estatal, das formas modernas de uma sociedade informacional ou 
comunicacional. Dahrendorf (1982), por exemplo, vai enfatizar o crescimento das classes 
médias, assim como a intensificação da mobilidade entre as classes e dentro delas, para 
concluir que o centro do conflito atual não é mais entre proletariado e burguesia, duas 
classes pequenas e que se tornaram aliadas, mas entre a ordem e a anomia. 
  
O fundamental nessa polêmica é nos perguntarmos: primeiro, as mudanças ocorridas no 
modo de produção capitalista, alteraram sua substância; em caso afirmativo, a nova 
natureza das relações de produção que emergem da chamada reestruturação produtiva 
são ou não relações de classe; e, por fim, em sendo relações de classe, quais seriam 
estas novas classes e suas configurações sociais, políticas e suas correspondentes 
formas de consciência? 
  
O que chama a atenção na atual ofensiva contra as teses marxianas sobre o 
desenvolvimento da sociedade capitalista e o papel das classes é a aparente 
comprovação empírica afirmada pelos críticos acompanhada por praticamente nenhum 
dado que comprove tamanha evidência. Apresenta-se como óbvia a diminuição e o virtual 
desaparecimento da classe trabalhadora, sempre indicando uma manifestação particular 
que ilustraria esta obviedade: vejam os bancários, a VW tinha quarenta mil trabalhadores 
e agora tem algo entorno de doze mil, fabricas fechando, cidades e regiões industriais 
inteiras desagregando-se até o desaparecimento, o crescimento do setor de serviços, o 
papel crescente das classes médias e o surgimento de novas formas de trabalho. 
  
Talvez, aquilo que mais evidencie esse aparente consenso é a tese do desemprego 
estrutural, ou seja, não se trata de movimentos de emprego e desemprego naturais dos 
ciclos capitalistas, mas de um processo de eliminação estrutural de postos de trabalho 
que jamais seriam criados, nem diretamente, nem em outra forma ou posição no interior 
do sistema, formando mais que uma superpopulação relativa, um excedente excluído 
estruturalmente. 
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Vamos analisar com um pouco mais de cautela essas bombásticas evidências à luz das 
questões levantadas sobre a suposta mudança de substância das relações capitalistas e 
seus impactos nas relações entre as classes. Comecemos por afirmar que os apressados 
críticos de Marx, ao enveredarem por caminhos quer tão rapidamente chegam a noções 
de pós-industrail, pós-capitalista e outras categorias ortopédicas que tentam suprir a 
ausência precisa de conceitos, raramente conhecem de fato o que vem a ser o Capital e 
as relações que o constituem. Um dos problemas dos críticos de Marx encontra-se no 
paradoxal fato de que ele parece conhecer mais sobre o capital que os melhores 
economistas políticos da ordem burguesa. 
  
Para Marx o capital é uma relação social, ou seja, para aqueles que sempre acusaram 
Marx de reducionismo econômico, é bom lembrar que a essencialidade do capital 
encontra-se no fato de que ele é uma particular forma de relação social que os seres 
humanos, dado um certo grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais, 
estabelecem para produzir socialmente as condições de sua existência (Marx, 1977: 24). 
Ainda que haja uma clara conexão entre o desenvolvimento da industria moderna e a 
forma capitalista da sociedade, nada nos autoriza a afirmar que relações capitalistas não 
possam ocorrer em formas de trabalho concreto não industriais, entendidas como a 
alteração de matérias primas em produtos materialmente objetivos. 
  
Na exposição sobre as condições históricas de surgimento das relações capitalistas [2], 
Marx afirma que a gênese do capitalista encontra-se no campo, na figura do arrendatário 
e não no comerciante ou nas corporações de ofício como vulgarmente se imagina, 
exatamente porque é ele que vai primeiramente comprar força de trabalho para produzir 
mercadorias. 
  
A relação social fundamental, por meio da qual o capital se constitui, pressupõe o 
proprietário dos meios de produção, que compra força de trabalho, é por outro lado, o 
vendedor da força de trabalho que, uma vez expropriado e livre de quaisquer laços de 
servidão, só tem sua força de trabalho para vender. Somente no momento em que 
historicamente se produzem estas classes, é que é possível ao proprietário privado do 
dinheiro e de meios de produção, comprando força de trabalho, extrair um sobre-trabalho 
e acumula-lo na forma de lucro privado. 
  
Esse sobre-trabalho, ou mais valia, deriva da afirmação, que antes de ser de Marx é o 
fundamento da Economia Política, segundo a qual a substância do valor é determinada 
pela quantidade de trabalho. O autor apenas aprofundou este conceito afirmando que não 
se trata do trabalho concreto, mas de um certo quantum de trabalho humano abstrato, 
socialmente necessário. 
  
O personagem central nas críticas que se levantam contra Marx, é a teoria do valor. O 
capitalismo, pelo desenvolvimento da tecnologia, teria aprimorado a produção de 
mercadorias e serviços, de forma que a maior parte da formação da riqueza e do lucro, 
não derivaria mais do trabalho, mas sim de uma série de fatores, entre os quais 
ganhariam destaque o conhecimento e a informação.  
 
 
As novas tecnologias e as novas formas de gestão, diminuem o número de trabalhadores, 
ao mesmo tempo em que potencializam a produção, elevando a quantidade de 
mercadorias e, portanto, dos lucros e sua repartição ampliada numa complexa rede de 
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relações e atividades que vão muito além da fábrica, superando-a, fazendo com que a 
maior parte dos lucros se realizem não mais na produção, mas no conjunto de operações 
de reprodução, seja da circulação, do financiamento, da produção intelectual, das redes 
virtuais, dos serviços, etc. 
  
A nova configuração, em parte virtual, superaria a relação direta entre os proprietários de 
um lado e os trabalhadores de outro, e condenariam a velha classe trabalhadora a ser 
uma classe secundária, responsável por apenas uma parte da produção do valor, parte 
esta que não teria mais a importância e a centralidade de outrora. 
  
Esta ofensiva longe de ser simplesmente acadêmica, se expressou na correlação de 
forças entre capitalistas e trabalhadores, produzindo uma defensiva política, cuja maior 
expressão é a tragédia do movimento sindical. 
  
Ocorre que a reestruturação produtiva não altera a substância da forma de produção 
capitalista, muito menos seu caráter de classe. Pelo contrário. O que percebemos ao ler o 
Capital, é a profunda atualidade da compreensão da natureza do modo de produção 
capitalista e, principalmente, da tendência histórica anunciada por Marx. O capital tende, 
desde seus primórdios, a ser uma forma de produção que busca a aplicação consciente 
da tecnologia e do desenvolvimento científico ao processo de produção. Impulsionado 
pela concorrência entre os capitalistas, a meta constante é o aumento da produtividade do 
trabalho e a conseqüente diminuição dos valores unitários das mercadorias. Para tanto, o 
capitalista aplica cada vez mais em capital constante do que em capital variável, ou seja, 
cada vez mais a fonte de valor, que é o trabalho vivo, tem que carregar um proporção 
maior de trabalho morto na forma de máquinas, instalações, matérias primas e todos os 
elementos que não alteram seu valor no curso do processo de produção. 
  
Esse fato levará a alteração do que Marx chamou de composição orgânica do capital e, 
tendencialmente, à queda das taxas de lucro. As alterações que presenciamos na história 
do capital são sempre, simultaneamente, respostas do capital à queda da taxa de lucro e 
á luta que os trabalhadores empreendem contra as relações do capital, como afirma 
Ricardo Antunes (1999). Daí a superação do trabalho dos operários apenas formalmente 
subordinados ao capital na origem da indústria moderna, pela forma fordista-taylorista que 
cria o operário massa, a linha de produção, a separação entre o comando e a execução, a 
relação homem-máquina, o sistema de tempos e ritmos.  
  
A crise da forma fordista-taylorista e a ofensiva dos trabalhadores, transformados pelo 
próprio fordismo em um ser coletivo que nada tem a perder e que só pode existir como 
um ser social unificado e desenvolvido pelo organismo do capital, ao mesmo tempo em 
que o capital monopolista batia nos limites de sua expansão extensiva, produziu a 
necessidade de buscar formas intensivas de compensar a queda nas taxas de lucro 
(Mészáros, 2002). 
  
A resposta do capital a este impasse é que constitui a chamada reestruturação produtiva. 
Em sua essência ela consiste em novas formas de gestão, mais ou menos 
acompanhadas de inovações tecnológicas como a informatização, que visão eliminar toda 
a porosidade do processo de produção, todo o desperdício de tempo de trabalho que não 
está diretamente voltado à produção do valor, o que Ricardo Antunes, por exemplo, 
chama de “clean production”.  
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A meta é eliminar toda forma de trabalho improdutivo, ao mesmo tempo em que se 
potencializa a produtividade direta. São eliminados, por exemplo, graças à informatização, 
os empregos ligados ao controle de qualidade, fiscalização, gerenciamento, incorporando 
estas tarefas às funções do operário produtivo, tornando-os polivalentes. Da mesma 
forma, terceirizam-se funções improdutivas como limpeza, logística e manutenção, ao 
mesmo tempo em que se organiza o fluxo do trabalho na forma de just-in-time para o 
fornecimento de peças e matérias primas e desova do produto final. 
 
Seja qual for o ângulo que observemos o fenômeno, a reestruturação não substitui os 
elementos constitutivos das relações capitalistas, nem, tão pouco, alteram as leis 
fundamentais do valor, pelo contrário, se fundamentam do processo de valorização do 
valor e se apresentam como contra tendências á queda da taxa de lucro, procurando 
elevar a taxa de mais valia, diminuir os custos com capital constante, equacionar melhor 
os tempos de circulação entre fornecimento de insumos e venda, todos os elementos que 
foram exaustivamente discutidos por Marx em o’Capital. 
 
Da mesma forma a reestruturação produtiva não altera as relações de propriedade ou 
muda o caráter da grande propriedade monopolista, pelo contrário, aprofunda o processo 
de centralização e concentração da produção. As relações de trabalho se precarizam, 
cortam-se direitos, revertem-se conquistas, quebra-se o patamar organizativos anterior, 
completa-se a subordinação real do trabalho ao capital, mas seguem sendo relações 
assalariadas. 
 
No entanto, o grande trunfo dos críticos contemporâneos de Marx, é a diminuição 
crescente da classe trabalhadora que é apresentada como estrutural e irreversível, 
condenando aqueles que sobram empregados, a uma defensiva política e a concessões 
cada vez maiores. 
 
É inegável que houve uma mudança de perfil da classe trabalhadora, no entanto, 
podemos afirmar que estamos diante de uma desconcentração, uma realocação, seja por 
setores da economia, seja geopoliticamente pelo planeta, mas de forma nenhuma uma 
diminuição da classe. Vejamos a evolução do emprego nos EUA no período em que 
deveria ter ocorrido esta suposta diminuição:  
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Ano Total 
da FT

Esfera produtiva Esfera Improdutiva Desemprego

Total Agric. Minas, 
Const., 
Transp.

Indúst. Total Comér.,
Finan.,
Serviço

Governo Total % 
sobre 
a FT

1950 62.208 29.669 7.160 7.268 15.241 22.713 16.687 6.026 3.288 5.3

1960 69.628 29.885 5.458 7601 16.796 29.836 21.483 8.353 3.952 4.4

1970 82.715 31.474 3.462 8.663 19.349 42.909 30.348 12.561 4.088 4.9

1980 104.719 34.172 3.310 10.562 20.300 59.704 43.455 16.249 7.448 7.1

1990 124.787 33.884 3.186 11.622 19.076 78.722 60.418 18.304 6.874 5.5

Fonte: US Department of Labor, Montly Labor Review, apud José Martins, Análise de Conjuntura NEP 13 de Maio, 
01/02/1996.

Estrutura e Evolução do Emprego nos EUA (1959-1990)

 
 
Vejam que o total da força de trabalho aumentou em números absolutos (62 mil em 1950 
para 124 mil em 1990), mais que dobrando seu efetivo. Ainda que tenha ocorrido um 
crescimento proporcionalmente maior do chamado setor de “serviços” (passou de 22 para 
78 mil), a esfera produtiva cresceu (de 29  para 33 mil), mesmo considerando o restrito 
âmbito “industrial” (passou de 15 mil para 19 mil) (MARTINS, 1996a). 
 
Pode-se argumentar que os mesmos dados comprovam o crescimento dos serviços e, 
certa estabilidade do trabalho industrial. No entanto, lembremos que segundo a previsão 
de Hanna Arendt, feitas exatamente na década de 50, as fábricas se esvaziariam, o que 
de fato não ocorreu. Além disso, há uma imprecisão no conceito de setor de serviços e 
sua identidade imediata com a esfera improdutiva. 
 
Nada na teoria econômica de Marx nos autoriza a definir o caráter produtivo ou 
improdutivo de um ramo de atividade pelo caráter concreto do trabalho. Uma vez que o 
caráter produtivo de um trabalho é determinado pelo tipo de relação social que se 
estabelece, na produção de mercadorias no interior de uma forma capitalista de produção 
de mercadorias, isto é através de relações assalariadas com o capitalista que assim extrai 
mais valia, o mesmo trabalho concreto pode ser produtivo, num caso, e improdutivo em 
outro. Como, por exemplo, o professor que trabalho para uma Universidade Pública, e 
outro que trabalho para uma empresa de ensino. 
 
No caso concreto, as terceirizações têm um resultado inverso do que se imagina. Ao 
retirar um setor de limpeza, por exemplo, que era improdutivo no interior da fábrica, e 
transforma-lo em uma mercadoria vendida por uma empresa que contrata funcionários 
assalariados para executar tal serviço, esta atividade transforma-se em produtiva. 
Portanto, teríamos que voltar ao quadro e pensar mais detidamente sobre quais setores 
podem ser considerados produtivos e improdutivos, ainda que, para a existência do 
capital não haja problema algum no fato do setor improdutivo ser “maior” que o setor 
produtivo. 
 
O que determina a centralidade de um setor não é sua dimensão quantitativa, mas 
qualitativa, ou seja, sua centralidade na produção do valor, assim como é de se supor que 
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a produção de valor se cerque de condições para sua reprodução cada vez mais amplas 
e complexas. Não importa o quanto cresça a padaria e os funcionários que vendem o pão, 
ele continua sendo produzido no forno.  
 
O fato é que o crescimento da força de trabalho não é um fato isolado que pode ser 
comprovado pela economia norteamercicana até a década de 90. A força de trabalho 
mundial dobrou entre 1990 e 2000. Segundo a International Labor Organization, a força 
de trabalho mundial passou de 1,43 bilhões para 2,93 bilhões. Ocorre que, enquanto a 
força de trabalho tende a se estabilizar no centro do sistema (EUA, União Européia e 
Japão), ela cresce nas áreas de expansão do capital internacionalizado. Durante um 
tempo na América Latina, em outro no sudeste asiático, no atual ciclo na China, Rússia e 
Índia. 
 
Este movimento podia ser comprovado já pelos dados de Martins (1996b) a seguir: 
 

 
 
Caso queiramos pegar um exemplo no Brasil, exatamente de um setor que acabou sendo 
a referência para as teses do desaparecimento virtual da classe trabalhadora, podemos 
nos remeter as dados do setor automobilístico.  
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Ano Número de trabalhadores Carros produzidos Produtividade

1957 9733 1166 0.1

1960 38410 42619 1.1

1970 65902 306915 4.6

1980 133683 933152 6.9

1990 117396 730992 6.2

1995 104614 1297467 12.4

1998 83049 1254016 15.0

2000 89134 1361721 15.2

2001 84834 1501586 17.7

2002 81737 1520285 18.5

2003 79047 1505139 19.0

2004 88697 1756594 19.8

Produção, Emprego e Produtividade no setor 
automobilístico

Fonte: Anuário da Indústria – ANFAVEA (2005) – Calculo da produtividade do autor

  
Notem que, em números absolutos, no mesmo período em que as fábricas deveriam 
esvaziar-se, a força de trabalho empregada passou de 9733 operários para 88.697, 
enquanto que a produtividade do setor saltou de 0.1 para 19.8 carros por operário. A tese 
do fim da classe argumentará que houve uma diminuição entre a década de 1980 e 2004 
de 133 mil para 88 mil, o que é verdade. No entanto, você tem momentos de crescimento 
e queda na acomodação de um setor importante fortemente impactado pela 
reestruturação produtiva. Para aqueles que viviam daquele emprego, sua situação é de 
fato estrutural e, possivelmente, jamais voltarão. Ocorre que do ponto de vista das 
relações gerais do capital total, este posto reaparecerá, em outro setor ou em outro ponto 
do planeta, nas fábricas da Volks Wagen na China, ou nas operadoras de tele marketing 
na Índia. 
 
Diante do fato que a força de trabalho não diminuiu, os críticos argumentam que esta 
força de trabalho esta inserida em novas relações, novas formas de trabalho, que implica 
em novas de relações de classe, ou, dependendo do crítico, não seriam mais relações 
propriamente de classes. 
 
Parece, no entanto, que aqui também os neo-empiristas desconsideraram os dados 
empíricos. Considerando a evolução do assalariamento na região metropolitana de São 
Paulo temos que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Período Total Homens Mulheres 

1998 62,2 65,7 57,3 

1999 61,4 65,0 56,5 

2000 62,0 65,8 56,9 

2001 63,0 66,7 58,1 

2002 62,4 66,5 56,9 

2003 62,1 66,3 56,7 

2004 62,5 66,5 57,5 

2005 63,4 67,8 57,9 

janeiro/2006 63,8 68,6 58,3 

fevereiro/2006 64,3 68,3 59,5 

março/2006 65,3 69,2 60,5 

Evolução do assalariamento no total da Força de Trabalho ocupada

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego Região Metropolitana de São 
Paulo  
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O assalariamento passou de 62,2% da força de trabalho ocupada, para 65,3%. Não fica 
claro onde estariam estas famosas “novas relações”, “novas formas de trabalho”. O que 
vemos é uma precarização das condições do trabalho assalariado, mas não a alteração 
de sua natureza assalariada. 
 
Esse fato fica ainda mais nítido quando pegamos a distribuição desta força de trabalho 
ocupada, segundo  IBGE, em todo o Brasil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso somemos todas as formas não assalariadas, ainda que saibamos que não há 
absolutamente nada de “novo” nestas formas, muito menos qualquer tendência para que 
se tornem hegemônicas, muito pelo contrário, ainda assim teríamos o dobro (60% contra 
30%) de inserções assalariadas. Isso se não quisermos nos aprofundar na natureza de 
relações do tipo “trabalhadores por conta própria”, diante da constatação de que vários 
trabalhadores, sem que se altere de fato a natureza de seu trabalho e de seus vínculos, 
são obrigados a se apresentar como pessoa jurídica e estabelecer formalmente uma 
relação contratual como se fosse uma prestação de serviço. Chama a atenção também o 
quase desaparecimento de classes tradicionais, ligadas a produção para consumo próprio 
(3 %), assim como os 2,8% de empregadores. 
 
A “nova sociedade” pós-tudo, que querem nos convencer que não é mais capitalista e 
nem uma sociedade de classes, apresenta-se com 60% da força de trabalho ocupada,  65 
629 892 pessoas em números absolutos, trabalhando em relações assalariadas para 
2,8% de empregadores, ou 1 897 842 pessoas. Não sei como poderíamos chamar estas 
relações. Marx as chamaria de ... capitalistas. 
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Fonte: IBGE, Censo demográfico 2000.

60,8%

Funcion
ários 
públicos 
e 
estatutár
ios

16071534

5,6%

30,3%
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