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Apresentação
Elcemir Paço Cunha

Deise Luiza da Silva Ferraz

O conjunto que forma a presente coletânea responde a uma necessidade
histórica no Brasil: aglutinar textos de crítica marxista da administração em
suas diferentes inclinações. Grande parte da literatura que sustenta uma
crítica nesses termos está dispersa em livros e artigos. Por mais importante e
contributivos que sejam, essa dispersão expressa alguma dificuldade de
articulação entre as diferentes produções e inclinações que compõem os
marxismos que animam aquela crítica.

Essa é a principal razão de ser da presente coletânea.

Não é possível, entretanto, esgotar todo o conjunto de questões importantes
para uma crítica marxista da administração. Outras correntes e temáticas não
puderam estar presentes por uma série de razões. Mas esperamos que as
produções expostas aqui provoquem os leitores mais experientes no debate
como também aqueles que nele iniciam.

Considerando os últimos, optamos por dividir a obra em duas partes, sendo a
segunda, denominada “Algumas Considerações Iniciais para Iniciantes”,
composta por textos que localizam os neófitos sobre algumas questões
clássicas do marxismo, especialmente seu desenvolvimento e significado
político que estão expressos no texto de Teles e Andrade. Porém, tal
desenvolvimento não é apresentado apenas em seu movimento geral, mas
também em suas particularidades, assim o texto de Guedes e Cavalcanti
exploram o desenvolvimento do marxismo no campo científico brasileiro; e,
por sua vez, o texto de Chaves, Coelho e Melo apresentam ao leitor a
apropriação das ideias de Marx e de marxistas realizadas por estudiosos
brasileiros do campo das teorias das organizações.

Não é obrigatório aos que iniciam no debate marxista inverter a ordem da
leitura do material agora entregue ao público, pois os seus textos, embora
componham um conjunto, podem ser apreciados de forma autônoma. Porém,



para que a obra tenha sua potencialidade efetivada, a leitura de todos os
textos se faz necessária, pois o esforço de cada pessoa que colaborou com a
obra foi introduzir os fundamentos para a crítica marxista da Administração
partindo das distintas manifestações que que compõem a unidade dos estudos
organizacionais.

O texto de Paço-Cunha, que abre o livro, lança os fundamentos para a crítica,
demonstrando a ontogênese da função de direção e suas particularidades. Sua
contribuição é um avanço significativo para compreendermos essa
especialização do trabalho despida dos essencialismos e psicologismos
colocados pela apologética administrativa, sendo também um base para a
discussão sobre uma questão cara aos estudiosos do campo marxista: a qual
classe pertencem os gestores?

A gestão é também tema de Gurgel e Justen que nos apresentam os
determinantes sociais que reproduzem o imbricamento entre o neoliberalismo
e a gestão contemporânea a despeito da impotência das mesmas para
resolverem os problemas humanos gestados pelo capital, em suma,
demonstram as condições que produzem receitas paliativas à uma
sociabilidade morrente.

As determinantes da (im)potência do conhecimento produzido nos Estudos
Organizacionais que se autodefinem como conhecimento crítico são por
Ferraz e Ferraz apresentadas. As autoras delineiam os limites da hipostasia do
problema do conhecimento à epistemologia e ajudam a revelar as
dificuldades dos paradigmas sociológicos que pagam tributo ao predomínio
do capital. Sem ultrapassar o plano das aparências, não há ciência possível.

Por seu turno, Faria demonstra a potência da gestão como um meio do capital
avançar sobre a classe trabalhadora no seu afã pelo aumento do mais valor
absoluto e relativo. Avanço que não ocorre apenas nas unidades produtivas,
mas também na relação com o Estado, mais especificamente, valendo-se da
Administração Pública.

O conhecimento e a prática da Administração Pública sob o comando do
capital são por Dias criticados. A contribuição da autora está em discutir o
Estado, resgatando vários conceitos na linha da crítica da política de Gramsci
e Poulantzas.



As experiências da Comuna de Paris e da Revolução Russa, por sua vez, são
resgatas por Fonseca para problematizar as potencialidade de outras formas
de administrar e gerir a coisa pública, cabendo, inclusive questionar: tais
experiências permitem pensar na possibilidade de superar a concepção de
coisa pública e compreender o produto social como coisa socializada?

Viana, a partir da análise das experiências autogestionárias, permite imaginar
que sim. Em seu texto, o autor demonstra os limites e as potencialidades
dessa forma de gestão que nas ciências administrativas é praticamente
ignorada, posto a necessidade de naturalização da heterogestão para a
perpetuação da sociabilidade do capital. Reprodução com a qual os autores e
autoras dos textos desta coletânea não estão comprometidos.

Nosso comprometimento - e esperamos compartilhá-lo com quem chegar ao
final da obra - é com o velho ensinamento deixado por Marx “os filósofos se
limitaram a interpretar o mundo diferentemente, cabe transformá-lo”!



Parte 1

Fundamentos e Críticas



Ontogênese e Formas Particulares da
Função de Direção: Introdução aos

Fundamentos Históricos para a Crítica
Marxista da Administração1

Elcemir Paço Cunha

Introdução
Uma das maiores dificuldades que os estudiosos da administração enfrentam
a muitas décadas passa pela diferença específica dessa prática social frente a
outras, como a política e a guerra. Qual é a especificidade da administração
como uma prática social frente a outras práticas igualmente históricas?

Nossa ignorância com relação a essa questão permitiu que, por similitude e
analogias, avançássemos muito pouco no entendimento do problema. À guisa
de exemplo, tenhamos em mente como facilmente se desloca, no plano do
livre intelecto sem as amarras adequadas, entre os territórios da política, da
guerra e da administração. Não por menos, ainda hoje, materiais de generais
chineses e de pensadores como Maquiavel povoam o ideário e os livros de
grande difusão. Mas se a política e a guerra possuem relações – e houve
quem afirmasse a continuidade entre ambas, como Clausewitz – que não
eliminam suas especificidades, por que a administração não deveria ser
apreendida em sua diferença frente a essas práticas sociais?

Uma solução mais rápida é apreende-la no interior de cada um desses
territórios, ou seja, que tanto na guerra quanto na política encontram-se traços
da prática administrativa, mas tanto uma quanto a outra não são redutíveis à
administração e vice-versa. Mas isso ainda nos deixa distantes de uma
determinação material do problema, qual seja, as condições reais de
possibilidade do desenvolvimento dessas práticas sociais, algumas mais
contingentes do que outras, como veremos.



Mas reconhecer que existem elementos comuns não pode ser critério para
homogeneizar essas práticas. Nas três práticas temos homens, meios,
finalidades... Dizer que tudo é a administração ou dizer que tudo é política
ou, ainda, que tudo é guerra, é a derrota do pensamento na superfície dos
fenômenos; nível em que, aliás, frequentemente o pensamento é de fato
derrotado quando a ele se limita. Somos obrigados a rastrear as razões dessa
igualdade que não se confirma como plena igualdade. Persiste entre essas
práticas uma relação de identidade e de não identidade, isto é, os elementos
comuns coabitam o mesmo território em conjunto com as diferenças, de
modo que sempre resta algo de política e de guerra na administração e algo
de administrativo na política e na guerra. O importante é destacar que as
razões da identidade não podem ser encontradas diretamente em qualquer
uma dessas práticas sociais, nem as razões para a diferenciação entre elas.

Se quisermos de fato inspecionar tais razões devemos lançar os olhos a um
período bastante regredido no tempo de modo a determinar as condições
daquela diferenciação (200.000, 250.000 anos). Para se diferenciarem e ainda
se manterem relacionadas (de modo a encontrarmos em cada uma, vestígios
das demais), é preciso que se entificassem a partir de um mesmo ponto, de
uma mesma gênese – mas não que tenham o mesmo tempo histórico uma vez
que podem se desenvolver de modo desigual, cada qual em direções
diferentes. No entanto, apenas uma gênese comum permitiria que
encontrássemos traços também em comum.

Além da vontade de inspecionar aquelas razões, devemos procurar condições
que nos permitam identificar os problemas centrais. Uma dessas condições
básicas é não procurar fora do território concreto, fora da vida real e das
relações objetivas que os homens contraíram e que hoje se reproduz a cada
instante na direção de produzir e reproduzir a própria vida humana. Apenas
tais relações bastante objetivas e reais podem fornecer as pistas para nossa
investigação. Uma segunda condição é reconhecer que nosso problema é
histórico e concreto, isto é, não o resolveremos por meio de conceitos
abstratos e ahistóricos como, por exemplo, assumir que “administração é a
arte de fazer coisas através de pessoas” (frase atribuída a Mary Parker
Follett). Como dissemos antes, isso não mostra a diferença específica dessa
prática social que queremos determinar. Em outras palavras, apenas o modo
como os homens se organizam para produzir e reproduzir materialmente



fornece os traços por meio dos quais é possível identificar a especificidade da
administração frente a outras práticas sociais.

Parece pouco, mas não é; é difícil abandonar o velho hábito de pensar por
conceitos, saltando de definição em definição em busca de uma que acomode
tranquilamente os problemas sem, ao mesmo tempo, tocar na efetividade das
coisas. Reconhecer o movimento oposto é assumir que as coisas que
enfrentamos são produtos históricos que se alteram e, como tais, somente
podem ser apreendidos pela história. Por isso um conceito geral ajuda muito
pouco; pode dar conforto momentâneo ao cérebro, ajudar a escrever livros e
fazer provas, mas também nos mantêm mais distantes dos traços reais. Em
suma, é preciso reconhecer que a administração se explica pelo modo como
os homens produzem no interior de relações sociais historicamente
determinadas.

Natureza, atividade produtiva e sociabilidade
Isso nos leva aos dois elementos mais básicos em qualquer modo pelo qual os
homens produzem e reproduzem sua existência. Um dos elementos é a
natureza como condição ineliminável da existência humana. Ainda hoje,
mesmo com o grande avanço da capacidade humana, essa relação não é
rompível. É, primariamente, da relação com a natureza que os homens vão,
ao longo da história, fazendo-se homens; a própria humanização é um
resultado de incontáveis gerações de hominídeos, procurando resolver a
equação da sobrevivência, dos “se-então” práticos com relação às coisas e aos
meios de produção que necessariamente tiveram que desenvolver.

Aqui, imediatamente, já se encontra o segundo elemento ineliminável: o
trabalho, a atividade produtiva2. É certo que foi possível a existência da
natureza nela mesma, sem a atuação concreta dos homens. O contrário é
inteiramente falso, pois a natureza é uma condição básica para a existência
dos homens no plano social que foi, ao longo de inúmeras gerações, se
desenvolvendo. O ponto de destaque é que aos poucos, a hominização do
homem corresponde ao processo de afastar cada vez mais as chamadas
barreiras naturais. Aos poucos os homens se tornam, consideravelmente, os
demiurgos da natureza. Por meio do que adquiriram tal capacidade, que é
também seu processo de humanização, destacando-se do imediato território



da natureza e confirmando-se como autenticamente social? É por meio da
atividade produtiva, em meio à irrefreável atuação do acaso, que homens se
fizeram homens, transformando a natureza e transformando a si próprios,
colocando-os em outro nível de desenvolvimento da matéria para além
daquilo que é puramente inorgânico e orgânico, constituindo-se
progressivamente o mundo social do homem.

Tomada a natureza como condição básica, o lado do desenvolvimento do
homem enquanto homem passa pelo segundo elemento já indicado: o
trabalho. Bem entendido, trabalho não como algo forçado, assalariado ou
qualquer uma das suas formas históricas e tardias às quais voltaremos em
breve. Trabalho aqui vale como atividade produtiva dos homens, atividade
em geral sem a qual simplesmente a própria humanidade não teria sido
possível e que quando se fixa a sociabilidade desses homens, desenvolvem
ainda mais sua capacidade produtiva, as forças reais de transformação
daquilo que é natural. Sendo assim, devemos olhar para o trabalho, para essa
atividade produtiva em geral e nos perguntarmos por seus componentes
básicos.

Assumindo essa atividade produtiva sobre a natureza, qualquer que seja ela,
vamos encontrar em todas as épocas – mas de supremacia em fases mais
primitivas do desenvolvimento da sociabilidade – alguns elementos em
comum: o homem que trabalha ou trabalhador, os objetos a serem
transformados e os meios de produção (Marx, 2013). Podemos colocar de
outro modo, como a relação entre a subjetividade (trabalhador), a
objetividade (objetos e meios de produção) e a prática real que medeia a
subjetividade e a objetividade, que plasma uma na outra (Chasin, 2009)3. Se
considerarmos a relação de pressuposição objetiva, isto é, a condição
necessária e fundamental para a existência dessa unidade entre subjetividade,
prática e objetividade, é preciso reconhecer, como já fizemos com relação à
natureza, que a objetividade é uma anterioridade histórica. É possível haver
objetividade sem prática e sem subjetividade, mas não é possível haver
prática e subjetividade sem a objetividade. No desenvolvimento dos homens,
a prática sobre a objetividade permite, por exemplo, um melhor
conhecimento das propriedades das coisas naturais, aperfeiçoamento os
meios de produção e desenvolvendo a subjetividade em outras direções;
esboça-se, por exemplo, a própria linguagem na interação entre homens que



procuram resolver aquela equação da sobrevivência. Por sua vez, uma
subjetividade mais desenvolvida aprimora a própria prática dando outras
direções à objetividade, agora modificada. A própria subjetividade é um
produto histórico, um produto tardio e ativo (não inerte e impotente, por
óbvio). O modo como os homens atuam sobre a objetividade permite formas
de transformação das propriedades das coisas em princípios subjetivos que
muitas vezes podem ser universalizados para outros materiais e atividades
(Temos em mente, por exemplo, as práticas muito regredidas no tempo sobre
as formas pontiagudas postas pela natureza, como espinhos, e a progressiva
transposição dessa propriedade para outros materiais e que apenas muito mais
tarde pôde existir abstratamente como relação inversamente proporcional
entre área e pressão. Os variados “se-então” dessa espécie existentes na
objetividade mesma podem ser reproduzidos pela subjetividade, o que cria as
condições para o desenvolvimento de outras práticas, como a ciência).

É a prática humana que transmuta o objetivo em subjetivo e vice-versa; como
dissemos, a hominização do homem resulta desse processo tendente ao
infinito – mas que encontra obstáculos historicamente contingentes, como as
próprias relações sociais existentes que podem limitar esse processo. Persiste
assim o fato essencial (e não exclusivo4), de que a subjetividade
(trabalhador), a objetividade (objetos e meios de produção) e a prática real
que medeia a subjetividade e a objetividade são elementos comuns às
diferentes formas do trabalho sobre a natureza, nos primórdios da
humanidade ou nos tempos mais atuais e sofrem alteração ao longo da
história. A história humana, portanto, é a história dessa transformação.
Obviamente, inúmeras questões se alteram, como a capacidade produtiva, as
técnicas, os materiais e principalmente a relação entre os homens e essas
coisas e as próprias relações sociais no interior das quais essa produção
ocorre – de obstáculos podem vir a ser desobstrutivas. Mas nada disso altera
o fato de que em todo processo de produção há aqueles três elementos
básicos.

Tendo em mente o trabalho em sua forma mais simples, com baixíssimo grau
de desenvolvimento dos meios de produção, veremos que o processo de
trabalho em si mesmo já é produto de longo desenvolvimento e que dependeu
de inúmeras gerações. Podemos destacar atividades bastante banais, como
quebrar cascas de amêndoas, mas que possivelmente foram atividades



corriqueiras na vida diária daqueles homens em tempos passados. À primeira
vista é uma atividade de fato bastante simples, mas que comporta inúmeros
elementos e processos importantes entre os quais podemos destacar os mais
essenciais e que nos ajudarão, mais adiante, apreender o desenvolvimento da
administração.

Preparação e realização
É possível dizer que a atividade produtiva é uma unidade entre dois
momentos relacionados, porém diferentes: a preparação e a realização. A
eficácia da atividade depende não apenas da mera existência desses dois
momentos básicos, mas também do caráter deles. Quanto mais desenvolvida,
por exemplo, a preparação, quanto mais corretamente os homens escolhem os
meios entre os disponíveis, melhores tendencialmente são os resultados da
realização e outros são os efeitos sobre a própria sociabilidade historicamente
dada como ponto de partida dessa prática. A unidade desses dois momentos
existe no interior daquela unidade maior entre subjetividade, prática e
objetividade; são momentos subordinados. É possível inclusive dizer que a
preparação se liga mais à relação subjetividade-prática e que a realização se
liga à relação prática-objetividade. Podemos analisar a preparação e a
realização separadamente até certo ponto.

Tomando a preparação, podemos destacar dois elementos muito importantes:
o estabelecimento das finalidades (pôr dos fins) e a investigação dos meios. A
atividade produtiva dos homens é uma atividade com finalidade (Marx,
2013). Assim, quebrar as cascas das amêndoas é uma atividade com a
finalidade de se obter o sustento. É um pôr teleológico (Lukács, 2013),
poderíamos dizer, pois possui um objetivo, uma finalidade antecipadamente
existente no plano da subjetividade. Um pôr teleológico de ordem primária,
por assim dizer, em razão de operar na relação imediata com o que é natural.
Como dissemos, estamos considerando essa subjetividade já existente, mas
que tem por base algum desenvolvimento de uma prática rudimentar. A
subjetividade aqui já é produto histórico, porém em baixo grau de
desenvolvimento. Nesse sentido, essa finalidade do trabalho já surge como
algo descolado do instinto como se encontra no plano do ser puramente
orgânico. Falamos aqui de um estágio de desenvolvimento já social do
homem, ainda que em um baixo deslocamento das barreiras naturais. Por



isso, podemos dizer que a finalidade da atividade está posta na consciência
prática dos homens já como resultado de processos reais anteriores. Mas não
por isso se torna algo menor. Por agora podemos assumir como tais
finalidades brotam da ligação imediata do homem com a natureza; em breve
consideraremos a possibilidade de modificação “externa” dessas finalidades
cada vez mais mediadas pela sociabilidade, pelas formas concretas das
relações entre os homens.

O segundo elemento importante, como dito, é a investigação dos meios. Para
cumprir aquela finalidade os meios adequados são necessários. Num primeiro
momento, a atividade de quebrar cascas pode ter sido levada adiante com o
uso das próprias mãos e dentes, e mais tarde tais coisas poderiam ser
simplesmente arremessadas contra as rochas maiores e troncos das árvores.
Qualquer um desses expedientes pode ser eficaz e produzir o efeito desejado
(quebrar as cascas), mas com um considerável dispêndio de energia e tempo,
com alguma inconstância, uma tarefa difícil mesmo para habilidades
desenvolvidas nesses termos; algo não muito desejável quando opera a
supremacia do problema da sobrevivência. Esse plano da necessidade, de
fato, impele à procura de outros meios, mas também as próprias práticas
anteriores e seus resultados são fatores nada desprezíveis, pois já enriquecem
o leque de possibilidades por meio da apreensão das propriedades e efeitos
básicos de algumas coisas e da combinação entre elas (a rocha, a árvore e o
confronto com as cascas por intermédio da ação imediata dos próprios
homens: “se chocar a casca contra a rocha, então ...”). Aqui já se explicita a
preparação como resultado de processos de realização anteriores. Mas
importa destacar que a investigação expressa a procura dos melhores meios
de realização das finalidades, como, em nosso exemplo, a busca por pedras
adequadas para o efeito desejado. A essa investigação corresponde a
apreensão das propriedades das coisas, os efeitos de suas formas, massas e
modo de utilização (com maior ou menor força em um número adequado de
batidas). No momento da preparação, portanto, o protagonismo é da relação
subjetividade-prática e sobressaem as escolhas no campo das possibilidades
que dizem respeito aos meios, aos instrumentos, às coisas por meio das quais
a atividade produtiva pode ser realizada.

O outro momento da unidade, a realização, também pode ser diferenciado em
alguns elementos importantes. O protagonismo agora é a relação prática-



objetividade e se destaca o processo de uso efetivo dos meios e os resultados
também efetivos dessa utilização. A realização propriamente coloca em jogo
as forças reais, não só a potência da subjetividade, da vontade, mas também a
capacidade física, a articulação entre músculos e cérebro. Destacam-se aqui
simultaneamente o autocontrole e o controle das coisas. A isso corresponde a
atividade mais ou menos individual. Mais adiante veremos como se
complexifica quando consideramos o trabalho combinado, que envolve
atividade de mais pessoas simultaneamente.

No plano do controle, trata-se de algo mais imediato e diretamente ligado à
tarefa, no caso, de quebrar cascas. O controle das coisas explicita o uso
correto da pedra e de outros materiais (como avaliação do desgaste,
colocação aproximada entre pedras e amêndoas etc.) segundo os fins
estabelecidos. É essa realização que fornece os critérios para o uso dos meios,
mas também para uma nova investigação. Nesse tipo de atividade muito
simples que estamos analisando, esses componentes ocorrem quase sempre
sem muita distinção geográfica e temporal, isto é, no controle das coisas se dá
simultaneamente a investigação dos meios (como elemento da preparação)
como, por exemplo, o uso de pedras para golpear as cascas, mas pedras em
formatos e pesos cada vez mais adequados. O autocontrole, por sua vez,
destaca a necessidade da disposição física e mental na execução dos
movimentos. Isso significa um controle dos músculos e da própria vontade,
mantendo sob tutela a ansiedade, as frustrações e os prazeres provenientes da
realização efetiva dos efeitos desejados. Aqui se dão as decisões com relação
ao emprego da força e do modo, decisões que ocorrem simultaneamente à
realização dessa atividade simples. Quantas batidas, qual a intensidade, qual
modo de manejo da pedra permite um resultado quantitativa e
qualitativamente àquele fim de se alimentar e criar espaço temporal para o
desempenho de outras atividades importantes? Esse controle é realizado pelo
próprio trabalhador e, por isso, identificamos um autocontrole na
imediaticidade da própria realização. Uma combinação adequada entre as
coisas e a vontade, entre o controle das coisas e o autocontrole, engendram
diferentes efeitos.

Ao tomarmos o processo como um todo é fácil perceber como se
interpenetram a preparação e a realização embora, como veremos adiante, a
unidade entre eles possa ser quebrada. Importa destacar que esse processo



tomado em sua integralidade explicita alguns pontos de suma importância.
Primeiro, que a subordinação da subjetividade às propriedades das coisas é
uma condição de uma adequada utilização e produção dos efeitos (Marx,
2013). Não se deve, portanto, esperar que em condições dadas um galho
úmido se comporte como uma pedra para o efeito de quebrar cascas.
Submeter as coisas à vontade dos homens tem, por anterioridade, a
subordinação da vontade às propriedades dessas coisas para fazê-las operar
conforme a própria vontade dos homens. Segundo, que é o desenvolvimento
desse processo que permite, igualmente, o desenvolvimento dos homens e de
sua sociabilidade. O emprego dos meios mais adequados produz efeitos que
repercutem inclusive sobre as finalidades dadas, uma vez que permitem o
aparecimento de novas necessidades sociais mais apuradas e complexas
(Marx; Engels, 2007) que, por sua vez, acionam outros processos de
investigação. O novo tempo disponível, por exemplo, como resultado de
efeitos aprimorados no uso dos meios para quebrar cascas, cria as condições
para o desenvolvimento de outras atividades humanas, complexificando a
vida social em direções não previstas que, por sua vez, modificam os próprios
termos anteriores ligados àquelas atividades diretamente produtivas. Os fins
implicam os meios, mas os meios também implicam os fins, de modo que
essa reciprocidade está no centro material da vida social dos diferentes tipos
de sociabilidade, da antiga à moderna, uma vez que, como ainda veremos, diz
respeito a como se dividem os resultados do trabalho realizado socialmente.
Isso tem grandes implicações a partir do desenvolvimento dos meios, mas é
natural da capacidade de trabalho dos homens produzir mais do que o
necessário à reprodução física e social diária. Terceiro, que uma vez
alcançada a possibilidade de fixar os meios adequados em determinados
padrões, passa a ser possível certa separação da atividade em relação ao
indivíduo que a desenvolveu. Em outros termos, torna-se possível ensinar a
outros indivíduos os modos corretos de utilização dos meios, o lugar do
autocontrole etc. Quarto, que se a preparação abarca o problema dos fins e
dos meios, a realização fornece o critério de modificação dos fins e dos
meios. É a realização que confirma a retidão da preparação e cria as
condições de sua alteração e desenvolvimento. A combinação entre a
preparação e a realização que formam o processo de trabalho como um todo,
impõe um desdobramento da própria atividade e que não se resume à
preparação ou à realização isoladamente e, portanto, não se encontra inclusa
em um momento particular senão na articulação desses momentos. Assim, a



realização dos fins desejados, a avaliação dos meios adequados, o controle
das coisas e o autocontrole na realização impõem a existência de uma
atividade também submetida ao próprio trabalhador no caso dessa atividade
simples em análise, qual seja, a função de direção que liga todo o processo, a
função de autodireção, no caso. Esse conjunto de questões sofre modificação
com o desenvolvimento da divisão do trabalho, como veremos.

Na atividade simples, em etapas muito regredidas no tempo, o trabalho é essa
unidade. Nem é preciso dizer que estamos considerando um período em que o
modo de apropriação do que é natural não havia sofrido alteração em seus
fundamentos simultaneamente comunitários e primitivos. A unidade de
preparação e realização que viemos considerando, no entanto, comporta nela
mesma a possibilidade da separação e, portanto, da quebra da unidade. Isso é
simples de observar se considerarmos a possibilidade real em se preparar uma
atividade sem nunca realizar o processo de trabalho propriamente. O mais
importante, entretanto, é reconhecer que é possível efetuar a preparação
geográfica e temporalmente distante em relação à realização. Ainda mais
importante, que esses momentos não têm a necessidade de ser efetivados por
um mesmo indivíduo. A depender do tipo de atividade, a preparação e a
realização podem ocorrer sob a tutela de diferentes gerações humanas em que
o segundo momento se efetiva quando a primeira geração já cessou de existir.
A construção de grandes obras é um exemplo. As pirâmides mostram como a
realização cria as condições de correção dos detalhes da preparação por
diferentes gerações conforme se desenvolve o processo de efetivação da
construção. Mas isso nos leva a graus de sociabilidade mais desenvolvidos
aos quais retomaremos em breve.

O mais importante no momento é destacar que a própria unidade comporta a
possibilidade real de cisão, ao mesmo tempo em que não há qualquer
necessidade intrínseca em ocorrer; a possibilidade carece de condições para
se efetivar. A ocorrência dessa cisão é posta por outros elementos ligados
primeiramente ao tipo de tarefa que determinada sociabilidade, mediante
novas e complexas necessidades, vê-se impulsionada a desempenhar.
Adicionalmente, o desenvolvimento das sociabilidades e o aparecimento
histórico dos conflitos sociais, criam também as condições para a
escravização por guerra e, assim, ao estabelecimento de antagonismos
estruturais. Ambas as formas de divisão do trabalho implicam na cisão no



interior da unidade entre preparação e realização e nos ajudam a apreender a
gênese da administração como uma prática social específica. Vejamos.

Divisão técnica e social do trabalho: desdobramento
da função de direção no trabalho combinado
Devemos considerar que o primeiro modo de divisão do trabalho, uma
divisão que poderíamos chamar de técnica para destacar os efeitos para os
quais queremos chamar a atenção, deriva primariamente da complexidade da
tarefa. Caçar peixes no rio é uma atividade que pode ser realizada por um
único indivíduo. Todos os elementos que consideramos antes, da preparação
e da realização e incluindo o repasse a gerações futuras, encontram aqui lugar
semelhante à atividade de quebrar cascas das amêndoas. Mas outras
atividades produtivas somente podem ser levadas adiante por uma
combinação de diferentes indivíduos. É uma necessidade técnica da
efetivação dessa atividade que ocorra algum grau ainda que rústico de divisão
do trabalho. Temos em mente, por exemplo, a caça de mamutes há mais de
30.000 anos. Ainda que possamos encontrar variações nos modos de
realização desse tipo de caça (utilização de foço ou barranco para o
lançamento de grandes pedras sobre a cabeça do animal, uso de flechas e
lanças maiores para garantir distância segura etc.), é certo que há a
combinação da atividade produtiva de diferentes indivíduos que
desempenham não todos as mesmas e exatas tarefas, pois uns podem acuar o
animal, outros usam as longas lanças, outros lançam as grandes pedras etc.

Essa divisão rústica da atividade, uma divisão técnica do trabalho em nossos
termos, é uma condição para o desenvolvimento de todo o processo. Todos os
elementos da preparação e da realização podem ser encontrados nessa
atividade mais complexa de caça de animais de grande porte. Nesse tipo de
atividade, mais complexa e perigosa, aqueles elementos ganham
diferenciação de protagonismo relativo dentro do processo. Dada a natureza
dessa atividade em questão, o autocontrole, por exemplo, ganha
protuberância frente à adrenalina, à ameaça, ao medo, que se ligam
naturalmente a essa modalidade de caça. Igualmente, os efeitos produzidos
pelo cumprimento a contento da tarefa ou pelo fracasso, com as possíveis
perdas de vidas humanas nesse tipo de atividade, produzem resultados na
sociabilidade que não poderiam jamais ser antecipados pelos indivíduos



envolvidos, como implicações ritualísticas. Mas a diferença que gostaríamos
realmente de destacar é que se criam as condições para um maior
desenvolvimento daquela função de direção antes limitada ao plano do
trabalho individual. Poderíamos mesmo dizer que:

Todo trabalho imediatamente social ou coletivo em grande escala requer, em maior ou menor
medida, uma direção que estabeleça a harmonia entre as atividades individuais e cumpra as
funções gerais que resultam do movimento do corpo produtivo total em contraste com o
movimento de seus órgãos autônomos. Um violinista isolado dirige a si mesmo, mas uma
orquestra requer um regente. ... função de direção, supervisão e mediação (Marx, 2013, p. 406)

No trabalho combinado que estamos avaliando, impõe-se a necessidade de
um maior desenvolvimento da função de direção, sem se destacar
inteiramente da imediaticidade do próprio processo e sem se fixar na figura
de qualquer um dos indivíduos envolvidos – fixação que pode ocorrer, de
maneira não antagônica, como no caso de indivíduos que demonstram
destreza e habilidade ou, em certas condições, puderam resolver grandes
problemas das comunidades (Lukács, 2013). Esse desenvolvimento se
exprime pelo tipo de ajuste mútuo que os indivíduos são levados a considerar
para que a realização da atividade possa cumprir os fins postos. E esse ajuste,
um tipo básico de coordenação mútua na sincronia dos movimentos, é dado
por via da linguagem e do acúmulo de experiências já adquiridas. O pôr dos
fins, a investigação dos meios, o autocontrole, o controle das coisas e a
função de direção, podem ser encontradas em cada trabalho individual ao
mesmo tempo que fora de cada um deles, pois agora é o trabalho combinado
que efetivamente realiza o processo de trabalho como um todo. É possível
adicionar que, de modo ainda embrionário, esse desdobramento da função de
direção significa também um deslocamento muito parcial e embrionário de
decisões quanto ao controle das coisas e ao autocontrole em relação ao
indivíduo produtor direto.

Exemplos desse tipo podem ser multiplicados ao infinito. Nosso interesse,
entretanto, é destacar que a modalidade da atividade sob análise modifica o
peso relativo dos elementos componentes da unidade entre preparação e
realização, mas também, e o que é mais importante aos nossos propósitos,
implica uma mediação mais complexa por meio das subjetividades
combinadas. Num grau ainda muito difícil de se identificar, mas não
impossível de determinar, a função de direção para se efetivar precisa
obrigatoriamente passar pelas decisões dos indivíduos envolvidos. Durante



toda a preparação e a realização do trabalho combinado há a ocorrência da
influenciação, isto é, de acordos prévios de ordem técnica e ajustes mútuos na
efetivação do processo. Essa função de direção se desenvolve naturalmente
nessas comunidades primitivas dadas as tarefas necessárias que criam as
condições para aquele desenvolvimento. E a realização por meio do trabalho
combinado, como dissemos, produz efeitos profundos na sociabilidade,
engendrando renovadas necessidades sociais em patamares superiores de
complexidade. Mas nas condições que estamos avaliando, por mais que já
seja possível determinar a função de direção se desdobrando a partir dos
trabalhos individuais, os homens se autodirigem na combinação das suas
atividades individuais. Ainda que de modo muito rudimentar, é possível
identificar já aqui nesse estágio de desenvolvimento que aquele trabalho antes
simples cede lugar a uma modalidade superior e mais complexa que não
envolve tão somente a transformação da natureza (quebrar cascas, caçar
mamutes), mas envolve também e como condição as subjetividades de outros
homens. Todos aqueles elementos (o pôr dos fins, a investigação dos meios,
controle etc.) são também deslocados parcialmente da tarefa imediata de se
apropriar do que é natural. A colocação de finalidade passa agora pelo
convencimento, os meios aparecem como linguagem, os comportamentos
individuais como “objeto”. Poderíamos nomear de pôr teleológico
secundário (Lukács, 2013) – no sentido de ser historicamente mais tardio e
derivado, e não por ser menos importante – essa atividade que, ao contrário
do pôr teleológico primário antes indicado, opera não mais na inteira
imediaticidade da relação com o que é natural senão que encontra território
autêntico na consciência e no comportamento dos homens socialmente
relacionados. É nesse grau de desenvolvimento que poderíamos identificar o
desenvolvimento de práticas sociais cada vez mais sofisticadas e
desmaterializadas, como a educação (antes apenas sugerida). E quanto mais
complexa se torna determinada sociabilidade, quanto maiores são as
necessidades sociais engendradas, mais importantes tendem a se tornar essas
atividades que têm ponto de passagem obrigatório pela consciência de outros
homens.

Nunca é demais destacar que o fato de encontrarmos vestígios de identidade
entre aquele trabalho simples e o trabalho agora combinado não elimina
precisamente a não identidade entre eles. É certo que o trabalho combinado
deriva do trabalho simples. Não apenas tem nele condição de existência, mas



carrega os elementos fundamentais e em abstrato, como o sujeito, os meios e
os objetos. Mas esses elementos não surgem apenas de modo diferente nesse
novo plano como também são de naturezas adversas. Quanto mais
desenvolvida é a sociabilidade, mais prepondera a não identidade entre essas
modalidades e mais se destacam os problemas envolvidos no convencimento
dos homens – veremos ao final do presente texto que essa tendência se
inverte em patamares mais desenvolvidos, para além das sociedades cortadas
por conflitos sociais básicos.

Contra outras conjecturas que funcionam por analogias, devemos reconhecer
que os homens combinados simplesmente trabalham, desempenhando
atividades na relação direta com a natureza e sobre si mesmos. Nesse último
caso, a função de direção é imediatamente trabalho. Não há distinção; apenas
se diferencia nos termos que já colocamos, como atividade que incide sobre a
subjetividade de outros homens. Nesse momento, a separação dessa função é
apenas entrevista na realidade, mas não realizada inteiramente. Existe a
dependência em relação a outros processos. Nesse sentido, a função de
direção inicia seu processo de desdobramento com alguma divisão técnica do
trabalho, mas nunca deixa inteiramente seu caráter de trabalho. Apenas mais
tarde, com a divisão social do trabalho com base em antagonismos, é que se
inicia o gradativo problema de dirigir os homens, de fazê-los atuar de modo
desejado, fazê-los cumprir finalidades no interior de relações contraditórias.
A divisão técnica, como vimos, desenvolve a função de direção até certo
limite, pois homens mesmos podem se autodirigir nos processos de trabalho.
Também até certo limite é que essa divisão pode forçar a cisão da unidade
entre preparação e realização. O que rasga esses limites somente pode ser
encontrado em novos elementos introduzidos nessas sociabilidades primitivas
que alteram radicalmente seu modo de vida comunitário, seu modo
comunitário de apropriação do que é natural. E, para isso, teremos que
retomar essa questão nos modos particulares de produção. Dependemos,
entretanto, da consideração de alguns detalhes importantes para apreender o
processo de introdução desses antagonismos.

Funções de direção econômica, militar e política:
divisão social e gênese da administração das coisas e
dos homens



As comunidades diferenciadas geograficamente mantiveram contatos
construtivos e destrutivos. A guerra, tomada aqui também em seu sentido
primitivo, foi uma atividade nada infrequente na ocupação de territórios e na
mobilidade de populações. Essa beligerância resulta em eliminação pura e
simples do inimigo, sua eliminação ritualística e mesmo por meio do
canibalismo. Inúmeras gerações existiram sob esse tipo de desfecho dos
confrontos.

Destaquemos dois aspectos. Por um lado, é possível identificar na guerra os
mesmos elementos do trabalho simples já analisado. O sujeito, os meios e o
objeto da ação militar não são os mesmos, entretanto, que do trabalho
simples. Isso mostra a própria guerra como uma atividade humana derivada e
de identidade e de não identidade com o trabalho simples. Guarda também e
ainda mais semelhanças com o trabalho combinado por compartilhar o
problema da preparação e da realização em plano mais elevado de
complexidade, por evolver as decisões de inúmeros outros indivíduos. Mas
ainda assim a identidade termina nesse ponto. Por mais que a guerra possa ser
o modo comum de existência de uma sociabilidade que por meio da
beligerância se apropria das riquezas de outros povos (Marx, 2013), a
atividade da guerra em si mesma não é trabalho ou trabalho combinado. É um
modo particular de atividade humana combinada, uma prática social derivada
e particular na qual também encontramos a função de direção, mas não se
reduz por analogia a outras atividades, como o próprio trabalho simples ou
composto. Não por isso deixam de estar relacionados, e não apenas no
sentido de pressuposição histórica já que os homens tiveram que trabalhar
primeiro para guerrear depois. Relacionam-se sobretudo em razão de as
habilidades e os meios desenvolvidos no trabalho combinado da caça serem
transpostos em conjunto para a caça dos homens. A guerra como caçada
humana que também, em reciprocidade, certamente enriquece os problemas
que a função de direção enfrenta no território econômico do trabalho simples
e composto. O fato de identificarmos aqui a função de direção tanto na
atividade econômica quanto na guerra apenas prova que essas atividades
humanas derivadas tiveram a mesma gênese a partir do trabalho simples,
carregam seus traços e os desenvolvem em outras direções não antecipadas e
que refletem reciprocamente no próprio território de origem. Por isso é
possível determinar a função de direção militar como derivação da função de
direção econômica as quais, em reciprocidade, enriquecem-se mutuamente e



se desenvolvem, ao mesmo tempo, de modo mutualmente heterogêneo; e isso
ajuda a explicar as históricas confusões que se estabelecem pelas analogias
impedidas de determinar as especificidades dessas atividades. Mas tenhamos
em mente que consideramos nesse momento uma etapa ainda
consideravelmente baixa do desenvolvimento dessas atividades.

Por outro lado, a caçada que colocava fim à vida humana, que eliminava
populações inteiras, sofreu alteração quando alguns poucos sobreviventes
foram integrados às sociedades sob a categoria da escravidão.
Desconsiderando o fato nada desprezível de que a escravidão é um ato
civilizatório se comparado à eliminação pura e simples, ritualística ou por
canibalismo (Lukács, 2013), o importante a sinalizar é que a guerra
contribuiu para introduzir uma nova relação social até então inexistente, a
relação entre senhores e escravos. Agora, ao invés da eliminação física,
passa-se ao uso da força de trabalho de outros homens nas atividades
produtivas e domésticas. Esse aspecto será nosso tema direto em breve.
Fiquemos agora com o fato de que a escravidão introduz no seio da sociedade
uma divisão do trabalho até então inexistente e que dá direções nunca vistas
àquela divisão técnica do trabalho preexistente.

Aquela unidade entre preparação e realização que avaliamos no trabalho
simples e combinado sofre modificação. O que era apenas uma possibilidade,
a cisão da unidade, torna-se agora algo efetivo na medida que a divisão social
do trabalho, no sentido que aqui estamos dando a ela, determina certas
exclusividades às classes sociais. Certas classes, como a dos escravos, ficarão
limitadas ao trabalho produtivo e doméstico, mais precisamente ao momento
da realização do trabalho. Outras se encarregarão mais intensamente do
momento da preparação. A função de direção pode se desenvolver mais
livremente em relação à imediaticidade do trabalho e carrega consigo de
modo mais decisivo os elementos do controle das coisas e do autocontrole.
Progressivamente a preparação da atividade e a função de direção de todo o
processo passa à órbita da relação entre classes sociais, fixando-se em
indivíduos, castas e classes dominantes, enquanto a atividade de realização da
atividade torna-se exclusividade dos dominados de tal modo que, como
revelam escavações arqueológicas, tal divisão deixou marcas nos ossos dos
mortos.



O antagonismo que rasga a sociedade, implicando no modo como os homens
se organizam para se apropriar daquilo que é natural (o que inclui, claro, o
tipo de apropriação, isto é, o tipo de propriedade prevalecente), cria as
condições para uma inteira modificação do processo de trabalho. Aqui
podemos ver que a função de direção se destaca como atividade que incidirá
sobre os músculos e cérebros dos escravos; trata-se agora de como utilizar o
trabalho desses humanos e não de transformar diretamente a natureza. Por
isso a função de direção se descola cada vez mais do trabalho imediato e
assume os caminhos do convencimento, da coerção, da punição, do incentivo,
procurando obter os padrões de resposta (conduta) desejados, postos como
finalidade no momento da preparação dessa atividade sobre os homens.

A gênese efetiva do que se chama “administração” tem aqui o ponto mais
decisivo ligado ao território da economia, ainda que já pudéssemos entrevê-la
nos elementos componentes do processo de trabalho simples e combinado
antes mesmo de divisões técnicas e sociais do trabalho. Mas sua
especificidade está na diferenciação e progressivo desenvolvimento mais ou
menos heterogêneo em relação ao seu próprio território de origem: a
atividade produtiva dos homens. A gênese se dá a partir das condições
progressivas da divisão técnica do trabalho e, depois, com a incidência de
forças da divisão social do trabalho sobre a unidade entre preparação e
realização e carrega os traços básicos do trabalho simples e também do
combinado e, assim como as demais atividades humanas que já
mencionamos, desenvolve-os em direções específicas e heterogêneas ao
próprio território da atividade produtiva (Qualquer estudante de
administração pode identificar no contemporâneo as marcas desses processos
todos. Pensemos, por exemplo, na afirmação mais básica que “administração
é planejar, organizar, dirigir e controlar”. Todos os elementos básicos do
processo de trabalho são plenamente identificáveis, embora sejam
modificados). A função de direção nesse território econômico mostra-se
duplamente em administração das coisas e administração dos homens uma
vez incidente o antagonismo entre as classes. E o que explica essa
“administração” como função de direção do processo é o modo de
organização para a apropriação do que é natural. É esse modo de apropriação,
a forma que as relações sociais de produção assumem, é que condiciona
também a modalidade da função sob análise. A ontogênese que viemos
desenvolvendo permite mostrar que a classe dominante nos primórdios que



estamos considerando não se torna classe dominante por exercer a função de
direção econômica, mas exerce essa função porque é classe dominante. No
interior da relação entre classes, a função de direção é função de classe e de
dominação entre as classes.

O antagonismo posto pela introdução da escravidão não é único. Muitas
sociedades antigas, como a Grécia, possuíam outras formas de contradições
internas mais ou menos agravadas com a introdução da escravidão como
espólio de guerra. Considerando de modo mais geral o que adiante trataremos
diretamente, essas contradições todas justapostas desenvolvem outras
atividades humanas derivadas.

A política, por exemplo, é uma delas. Surge nessas condições porque
pressupõe antagonismos sociais que a tornam necessária como uma
contingência histórica (Marx, 2011). No caso grego, além da escravidão,
frequentemente a relação entre credores e devedores era também fonte de
incontáveis conflitos sociais (Lukács, 2013), inclusive da escravidão por
dívida em que sucumbiam inúmeros gregos até então livres. Do mesmo modo
que consideramos em relação à guerra, também na política é possível
encontrar vestígios do trabalho simples e combinado. Aceitando de início que
a política e a legalidade no mundo antigo não eram distinguíveis, é fácil
identificar no legislador o sujeito que utiliza das leis como meios para obter
certas condutas dos cidadãos da polis. A leitura de alguns textos de
Aristóteles (1984; 1997) prova-o, ao mostrar, entre vários outros aspectos
importantes, como o estadista deve estudar e conhecer a “natureza dos
homens” com o propósito de elaborar melhores leis capazes de obter as
condutas necessárias para a vida na cidade. Da mesma maneira, vimos antes
o lugar de destaque da investigação dos meios e dos objetos, a subordinação
da subjetividade do trabalhador às propriedades das coisas para extrair delas
os efeitos esperados. Assim, a relação de identidade e não identidade entre
política e trabalho simples e composto se revela nos próprios termos da
atividade política que, muito mais complexa, mostra-se no exercício de
acomodar os conflitos sociais, promover a conciliação improvável e sempre
temporária dos contrários. Assim como em todas as atividades humanas
derivadas, postas em condições de desenvolvimento mais tardio, o ponto de
passagem obrigatório é a subjetividade, o conjunto de decisões de variados
indivíduos divididos em interesses irreconciliáveis. A identidade entre



trabalho combinado, guerra e política é dado pelo território de gênese, a
atividade produtiva. Mas cada território desses se desenvolve em
reciprocidades, claro, mas de modo heterogêneo, guardando cada qual sua
especificidade, sua diferença específica no interior de um todo articulado que
forma as sociabilidades humanas – voltaremos a essa articulação.

No caso da política, seu ponto de arranque a partir do trabalho não é, como na
guerra, a transposição da caça para a caçada humana. Na política está posta o
problema de fornecer respostas aos conflitos mais profundos da sociabilidade
e, por isso mesmo, não pode dar respostas parciais; deve, portanto, atingir a
totalidade das relações sociais. No caso grego antigo, daquela indistinção
entre política e legalidade, não é nenhum absurdo apreender a regulação que
essa atividade realiza como derivação, a partir de inúmeras gerações, do
impulso regulador que já havíamos identificado no território do trabalho
simples, e mais ainda no combinado (Lukács, 2013). O problema do
autocontrole tanto no trabalho simples como no combinado, e a proporção e o
deslocamento que esse problema ganha com a introdução da divisão técnica e
social do trabalho no sentido que demos antes, mostra que a função de
direção política tem por fundamento a função de direção econômica, cujos
desenvolvimentos se dão em reciprocidades na medida em que se introduzem
aquelas modificações que estabelecem as relações entre as classes. A
importância que ganha a função de direção no trabalho combinado já
marcado pelo antagonismo social se mostra igualmente na importância que
ganha a direção política pelas mesmas razões. Não é por outro motivo ser
possível determinar a política como a forma de um conteúdo que está fora
dela (Marx, 2005). Vemos isso no fato de que as funções de direção
econômica (sobre os escravos, principalmente) e política (no caso, entre os
gregos credores e devedores) desenvolvem-se e ganham mais peso
precisamente pelo desenvolvimento desses antagonismos e estão em
profundas reciprocidades na medida em que a segunda, por exemplo, dá
respostas à acomodação entre, de um lado, gregos que podem manter
escravos, e, de outro, gregos que perderam suas propriedades e,
frequentemente, caíam na categoria do trabalho escravo. Sem potência e
condições sociais para a resolução dos problemas no território em que de fato
surgiram, a forma política – como confissão dessa impotência (Chasin, 2000)
– foi uma resposta historicamente contingente às contradições que
constituíram sua base de gênese e existência.



Um desses problemas centrais, para os quais a política surge como resposta,
marca todas as sociedades posteriormente àquela divisão social que
acompanhamos. Diz respeito ao modo como as riquezas produzidas pelo
trabalho são divididas. Isso tem profundas implicações para a função de
direção econômica, para a administração das coisas e dos homens nos
contextos históricos concretos. Importa recordar alguns aspectos antes apenas
aludidos e demarcar outros igualmente relevantes. Primeiro: é um traço do
trabalho humano a capacidade de se produzir mais do que o necessário para a
reprodução física e social dos produtores envolvidos no processo: mais-
trabalho. Bem entendido, é uma capacidade, uma potência, e não uma
necessidade. Essa potência é apreendida pelo aperfeiçoamento do processo de
trabalho em fases muito regredidas no tempo como no exemplo da quebra de
cascas. A necessidade, por seu turno, aparece apenas socialmente e de modo
mais tardio, em razão de compulsões externas ao próprio processo de
trabalho e, bem mais tarde, nas sociedades chamadas mercantis, como os
fenícios (muitos séculos antes do mercantilismo, portanto). A compulsão
dada pela divisão social do trabalho é certamente a mais vigorosa delas
(outras são as provenientes das ilusões religiosas, dos problemas geopolíticos
de expansão imperialistas do passado etc.). Segundo: essa potência imanente
do trabalho, sobretudo do combinado que multiplica essa potência, ganha
lugar central com a introdução da divisão social do trabalho. Agora, e não
antes, uma parte da sociedade se restringe mais decisivamente à realização do
trabalho que é preparado por outra parte da sociedade. A potência do trabalho
combinado dos escravos se dá sob o domínio dos senhores e a função de
direção econômica que esse exerce visa a garantir as condições de
apropriação dos resultados dessa potência tornada realidade com a efetivação
da força de trabalho alheia. Inúmeros meios para isso são evocados, da
coerção ao convencimento, das amarras diretas e indiretas (ameaça do uso
força) à persuasão, como Menênio Agripa ao convencer os plebeus nos
tempos romanos de que sua revolta e paralização dos trabalhos atentava
contra o “corpo social”. Terceiro: a depender das condições históricas, esse
problema central pode atingir esferas sociais para além do território
econômico, implicando meios diretamente políticos de regulação da
apropriação do mais-trabalho. Quarto: a função de direção econômica, a
administração das coisas e dos homens na produção, deve ser analisada a
partir das relações sociais de produção fundantes das sociabilidades. O
movimento oposto, de estudar a administração a partir de um conceito geral,



só pode operar por analogias e por uma coleção de fatos históricos mortos e
desconexos. Por essa razão, uma maneira razoável de determinar essa função
de direção é pela consideração dos diferentes modos de produção. Já
apontamos alguns traços do mundo antigo. Devemos voltar a ele e prosseguir
adiante ao modo de produção asiático, feudal e o capitalista.

Função de direção econômica nos modos de
produção não capitalistas
Vimos que a administração não é uma prática universal como o trabalho. A
administração das coisas e dos homens precisa de incontáveis gerações para
se desgarrar, sem nunca abandonar por completo, a imediaticidade do
processo de trabalho. Tal função de direção econômica é base, em
reciprocidade, com o desenvolvimento da função de direção em outros
territórios sociais, como na política e na guerra. Tais funções derivadas
desenvolvem-se em reciprocidade no sentido de enriquecer essas práticas
humanas relacionadas sem eliminar a heterogeneidade entre elas. Em suma,
prevalece a relação entre identidade e não identidade no conjunto desses
territórios em reciprocidade.

Nossa atenção recai mais sobre o território econômico não apenas por ele ser
a base real para a gênese da função de direção econômica, política e militar,
como também pelo fato de se constituir o elo tônico do todo articulado
(Chasin, 2009), o fator preponderante (Marx, 2011) no conjunto dos
territórios em reciprocidade. Significa dizer que em todo conjunto articulado
de mútuas determinações históricas, um dos fatores desempenha a
preponderância. No nosso caso, são as relações objetivas de produção,
familiares, afetivas, educacionais etc. ligadas à produção e reprodução
material. Sem um fator preponderante, esse todo articulado fica sem rumo e
indeterminado (Lukács, 2012). Mas esse fator somente prepondera em razão
de que em cada caso histórico-concreto outros fatores desempenham o
protagonismo frente aos demais que não são relações objetivas de produção e
realizam importantes mediações nessas relações (Paço Cunha, 2015a). Em
determinadas sociedades, é a religião que desempenha o protagonismo, em
outras é a política, por exemplo. E o que explica esse protagonismo é o modo
das relações objetivas, pois protagonismo não é preponderância. O
protagonismo se dá na relação entre os elementos chamados superestruturais.



E o que prepondera nesse todo articulado é o elo tônico dado pela base
econômica da sociedade. Trata-se de algo totalmente distinto de uma relação
causal.

E ao lançar a atenção ao território econômico, determinamos a administração
dos homens e das coisas como forma particular da função de direção, como
uma prática social derivada e que progressivamente se desenvolve de maneira
heterogênea em relação ao seu território de origem sem nunca o abandonar
inteiramente. Vimos que o desdobramento e a posterior separação da função
de direção econômica em relação ao trabalho se consumam com a divisão
técnica e com a divisão social do trabalho respectivamente. E essa análise nos
ensinou que somente é possível determinar a função social de direção a partir
do caráter das relações sociais de produção.

Modo de produção antigo

Nesse sentido, o já aludido modo de produção antigo possuía uma
configuração geral baseada na propriedade da terra. O grego somente se
estabelecia como cidadão por ser proprietário individual, privado. Aqui
falamos de um contexto histórico em que a vida comunal primitiva já havia
sido ultrapassada. Parte das terras era pública e parte era possuída
privadamente. E é sobremaneira importante apontar para a função de direção
econômica no interior da propriedade da terra e que se estendia para o modo
como se administrava a casa.

Um dos exemplos mais emblemáticos pode ser encontrado nos materiais
econômicos de Xenofonte (1999) em que apresenta um fictício diálogo entre
Sócrates e Iscômaco. Apesar de fictício, traz traços da realidade grega que de
outra forma teríamos dificuldades em acessar. Importa-nos uma descrição
bastante sintética, no entanto. A começar pela preocupação de Xenofonte em
apresentar Iscômaco como o melhor exemplo a ser seguido em matéria de
saúde pessoal e administração do patrimônio privado. É um ensinamento
moral que em variados aspectos nada perde aos livros de negócios
contemporâneos e suas apologias aos “cases de sucesso”.

As atividades de Iscômaco, como um grego livre, eram basicamente divididas
em três esferas: na casa, em relação à sua esposa e aos escravos domésticos;
na agricultura, em relação aos escravos diretamente envolvidos na atividade



produtiva; e as atividades não diretamente econômicas, como discussões
políticas na Polis e engajamento militar. Essas atividades alternativas eram
possibilitadas, por óbvio, porquanto Iscômaco não lançava todo o seu tempo
na atividade produtiva ou nos cuidados da casa. Em suma, pelo fato de que
Iscômaco não era mulher nem escravo na sociedade grega, mas porque era
proprietário.

No que diz respeito à administração da casa, Xenofonte ilustra bem as
questões envolvidas. Desde o modo de lidar com os escravos até a disposição
dos utensílios nos armários. Essa atividade de administrar a casa era de
inteira responsabilidade da mulher que caia em matrimônio desde os 12 anos
de idade. Xenofonte é bastante minucioso ao falar pela boca de Iscômaco e
em mostrar o uso de analogias com as abelhas, insinuando que, assim como a
abelha-rainha, a mulher deveria permanecer em casa para instruir as abelhas
operárias (escravos) às atividades que demandam atividades fora da casa e
cuidar daquelas que trabalham na casa.

'Ela, disse-lhe eu, permanecendo na colmeia, não deixa que as abelhas fiquem ociosas. Ao
contrário, as que devem trabalhar fora envia para o trabalho e fica sabendo o que cada uma
trouxe para dentro de casa, recebe-o e conserva-o até o momento em que deverá usá-lo. E,
quando chega o momento de usá-lo, distribui a cada uma o devido. E fica à frente da feitura dos
favos para que sejam feitos bela e rapidamente e cuida da prole para que cresça bem. Quando os
filhotes estão crescidos e capazes de trabalhar, manda-os fundar uma colônia sob o comando de
uma rainha.'. 'Será, disse minha mulher, que também deverei fazer isso?' 'Deverás, sim, disse-lhe
eu, ficar em casa, mandar que saiam de casa os servos cujo trabalho seja fora e tomar conta dos
que devem trabalhar em casa (Xenofonte, 1999, p. 40)

A mulher cai na categoria dos objetos sob a tutela de Iscômaco. O próprio
uso da analogia como um meio de convencimento denota os traços da
atividade de direção que tem passagem pela subjetividade. Inúmeros outros
exemplos no material de Xenofonte permitem identificar as marcas dessa
administração dos homens, além da administração das coisas. Na relação com
a mulher ficam plenamente evidenciados os processos sutis que envolvem a
função de direção econômica como atividade de influenciação no conjunto
das decisões domiciliares para que a mulher possa, enfim, “colaborar”
(Xenofonte, 1999, p. 36) com seu marido.

O diálogo fictício entre Sócrates e Iscômaco é ainda mais esclarecedor da
função de direção quando a matéria é a administração dos escravos. “Como
ensinas quem quiseres a ter boa disposição para contigo e para com os teus?”



(p. 63), perguntou Sócrates. E logo responde Iscômaco: “Concedendo-lhe
benefícios, disse Iscômaco, quando os deuses concedem que tenha bens em
abundância” (p. 64). Completou mais adiante mediante os “zelosos, elogio-os
e procuro recompensá-los, mas, quando os vejo negligentes, procuro falar e
agir de modo a espicaçá-los” (p. 66). O diálogo prossegue revelando que
mesmo na administração dos escravos é necessário haver um intendente, um
tipo de gerente que também é escravo. Sócrates interroga: “Quando
consegues incutir numa pessoa, disse eu, e muito bem, a ideia de que deve
zelar por aquilo que pretendes confiar-lhe, será que ela já estará apta para a
função de intendente ou deverá aprender algo mais para ser um intendente
capaz?”. E Iscômaco logo responde: “Por Zeus! disse Iscômaco. Ainda lhe
resta saber o que deve fazer, quando e como” (Xenofonte, 1999, p. 67).

Trata-se, como é muito claro, de nada mais do que aquela cisão longamente
considerada entre preparação e realização, cisão dada nas condições histórias
de antagonismos entre as classes. Seja a coerção, seja o elogio ou ainda
“benefícios” (que mantêm como tal a escravidão), é possível identificar a
função de direção sob a tutela de Iscômaco na influenciação das decisões dos
escravos por meio de diferentes expedientes. Aliás, Xenofonte se regozija,
pela boca de Sócrates, com o fato relatado de que nas terras de Iscômaco os
escravos são deixados “soltos, trabalham de boa vontade e permanecem em
seus postos” (Xenofonte, 1999, p. 16). É interessante notar que parte das
atividades de controle e autocontrole que se deslocam com a função de
direção econômica pode ser realizada por um escravo intendente que exerce
consideravelmente a dominação em nome do dominador. Vê-se como a
possibilidade de que a divisão técnica do trabalho responda às necessidades
da divisão social do trabalho. Na síntese, como Iscômaco consegue engendrar
a vontade nos escravos de permanecerem soltos e trabalharem de boa
vontade?

Muito bem, Sócrates! disse ele. Os outros seres vivos aprendem a obedecer de duas maneiras.
Quando tentam desobedecer, são castigados, e, quando de boa vontade se submetem, são bem
tratados. Os potros, por exemplo, aprendem a obedecer aos domadores, ganhando doces quando
obedecem, mas, quando desobedecem, sofrem punições até que se submetam de boa vontade ao
domador. Os cãezinhos são muito inferiores aos homens em inteligência, mas, apesar disso,
aprendem desse modo a dar voltas, cambalhotas e outras coisas. Quando obedecem, ganham algo
que desejam, mas, se não atendem, são castigados. Quanto aos homens, é possível fazê-los mais
dóceis usando também a palavra, mostrando-lhes que obedecer é vantajoso para eles e, quanto
aos escravos, o método de educação que pensamos convir para os animais também é muito
eficiente para ensiná-los a obedecer. De fato, satisfazendo-lhes o estômago na medida de seu



apetite, muito conseguirás deles. As naturezas que amam as honras são incitadas também 'pelo
louvor, pois algumas naturezas são ávidas de louvor não menos que outras o são de comida ou
bebida. 10. Esses recursos, portanto, dos quais me sirvo pensando tornar mais dóceis os homens,
ensino àqueles de quem quero fazer intendentes. Eis também o que faço para ajudá-los: os
mantos e os calçados que devo fornecer aos trabalhadores mando que não sejam feitos todos
iguais, mas uns de qualidade pior e outros de melhor, para que possa, com os melhores,
recompensar o melhor trabalhador e dar os piores ao trabalhador menos bom. (Xenofonte, 1999,
p. 68-9)

A crueza das questões revela muito bem o momento da preparação nas mãos
de Iscômaco. Nesse contexto, revelam-se – estando Xenofonte certo ou
errado – as “propriedades dos objetos” sobre os quais incide sua
administração, isto é, os homens. Aos homens livres, como sua mulher, a
palavra basta para obter obediência ou colaboração. Aqui é evocada a política
para regular as contradições entre os próprios gregos livres. Aos escravos,
aplica-se outro expediente, semelhante à educação dos animais, indo, porém,
além disso. A apropriação do mais-trabalho depende de outros meios, já
nessas condições regredidas no tempo. É possível diferenciar os escravos por
suas roupas e calçados, premiando os melhores trabalhadores com as de
melhor qualidade – há também indícios, por outros materiais, do uso da
promessa de liberdade como prêmio pela lealdade dos escravos (Aristóteles,
2004, p. 42).

A função de direção de todo o processo se mostra nessa administração das
coisas, claro, mas também dos homens em que se incluem mediações
coercitivas e de convencimento que passam pelas subjetividades dos
indivíduos relacionados, enfim, tendo por finalidade o aparecimento de
determinas modalidades de conduta conforme a expectativa de quem domina
todo o processo de trabalho, envolvendo tanto o aspecto produtivo
diretamente sobre terra quanto as atividades domésticas.

Modo de produção asiático

O exercício da função de direção se altera conforme se modificam as relações
sociais de produção. É o que a rápida avaliação do modo de produção
asiático permite depreender. Observamos de partida que nas condições das
sociabilidades do Egito antigo, da Índia, China, dos Incas e Astecas na
América pré-colombiana, inexistia a diferenciação entre terras públicas e
privadas. Havia, em seus grandes traços e, portanto, com muitíssimas
variações, uma configuração “comunitária” em que a propriedade se



identificava com a própria comunidade. Nessa comunidade – e fiquemos com
a egípcia que atende aos nossos fins –, algumas classes podiam ser
identificadas.

A primeira delas, os camponeses, ligavam-se à terra de uma maneira quase
escrava. Escravidão se dava de uma maneira muito particular. Diferentemente
do escravo no modo de produção antigo, que podia ser comprado e vendido e
pertencia ao grego livre, o camponês “pertence” à comunidade representada
na figura do grande déspota – o que implicava uma baixíssima separação do
camponês em relação à comunidade e, portanto, um desenvolvimento
limitado de sua individualidade (Marx, 2011; 2013). Não nos importa aqui a
gênese dessa configuração, algo que remonta a muitas e muitas gerações no
processo de unificação de povos e terras. Devemos reter a inexistência de
propriedade privada e alienável da terra e as relações relativamente
antagônicas que se desenvolviam entre os camponeses e o “grande pai”, o
déspota que encarnava a figura da comunidade (cf. Paço Cunha, 2015b). Esse
antagonismo aparecia grandemente no modo de apropriação daquele mais-
trabalho, por meio do recolhimento de impostos em natura. Dedicado à
agricultura e à criação de gado – que eram a base econômica (em sentido
restrito) da sociedade –, era obrigado de tempos em tempos a fornecer
parcelas de suas colheitas aos silos reais. Maioria da sociedade egípcia e em
contraste com sua importância produtiva, o camponês desfrutava de pouca
reputação. Em registros históricos, provavelmente para destacar com
exageros a diferenciação social frente a outras posições sociais, como os
escribas, o camponês aparece de modo realmente peculiar:

‘O verme tomou uma metade da comida, o hipopótamo a outra. Há muitos ratos no campo, o
gafanhoto desceu, o gado devorou, os pardais pilharam. Infeliz do camponês! O resto que se
encontrava na eira, os ladrões levaram tudo... Eis que o escriba desembarca no cais para receber
a colheita, seus empregados carregam bastões e os negros trazem varas de palmeiras. Eles dizem:
‘Dá-nos o grão!’ – não há grão algum. Então eles esbordoam-no esticado e amarrado no chão,
eles o lançam e ele afunda, com cabeça sob a água. Sua mulher é amarrada ante seus olhos e seus
filhos são encadeados. Seus vizinhos fogem para escapar e para salvar seu grão’ (citado em
Giordan, 1969, p. 82-3, modificado com base em Erman, 1894, p. 445)

Para além do exagero, é certo que a apropriação do mais-trabalho existia.
Para cobrir um vasto território e realizar essa apropriação, o déspota dependia
de outras camadas sociais. Entre o déspota e os camponeses estavam escribas,
fiscais, contadores e militares que garantiam o fluxo de parte da produção
para os silos de armazenamento. Esse processo exigia uma série de atividades



de contagem e controle. O Egito era povoado por outros “tipos sociais”,
como ferreiros, cortadores de pedra, nobres territoriais (que detinham posses
de terras, mas sempre sob tutela do faraó), sacerdotes etc. Destaquemos
desses tipos, porém, o escravo, proveniente principalmente de campanhas
militares e frequentemente utilizado nas grandes obras e minas, além do
trabalho doméstico na residência de nobres e das camadas sociais ligadas ao
déspota.

Vemos que o mais-trabalho se realiza principalmente nas duas frentes, sobre
o camponês e o escravo propriamente dito. No segundo caso, já temos alguns
elementos a partir das análises do modo de produção antigo. No caso egípcio,
entretanto, grande parte da força de trabalho dos escravos era direcionado às
obras que exigiam a administração por parte daquelas camadas que se
colocavam entre o déspota e os camponeses. No caso antigo, como era o
grego livre o proprietário da terra, a força de trabalho estava sob seu
comando. No caso egípcio, o comando cai nas mãos dessa camada social de
escribas, contadores, fiscais... É possível considerar que a função de direção
nos trabalhos das grandes obras e nas minas estivesse nas mãos de
intendentes ligados a essas camadas; militares poderiam estar entre eles,
certamente. Essa configuração das relações sociais de produção implicam um
grande deslocamento da função de direção para fora do arbítrio do escravo,
tal como na Grécia.

No caso do camponês, a configuração era outra. Como a camada social servia
aos seus próprios interesses em grande parte servindo aos interesses do
déspota na apropriação do mais-trabalho, e como o camponês não era um
escravo em sentido stricto, grande parte do processo de trabalho propriamente
dito ficava no escopo de decisões do próprio camponês. O “o que e como”
eram elementos correntes sob vontade do camponês. Grande parte da
preparação e da realização do processo de trabalho estava, por isso, sob a
função de direção que o próprio camponês exercia. Mas uma parte do
controle do processo caia fora de seu âmbito e era exercido pela camada
social que fiscalizava, coletava e contabilizava os tributos pagos em natura
aos silos reais. Isso mostra que é possível um considerável exercício da
função de direção por parte dos próprios dominados num tipo de relação
distinta da escravidão direta na qual, mesmo nela, víamos a atuação de
intendentes que não deixavam de ser escravos por representar os seus



senhores na administração dos demais.

Essa configuração das relações que durou milênios manteve-se, em grande
parte, pela razão de inexistir a propriedade privada e, por decorrência, outros
tensionamentos (como havia no caso grego, entre credores e devedores). As
tempestades políticas não alteravam o modo milenar de vinculação dos
camponeses com a terra e, por isso, não encontramos modificações agudas na
maneira em que se apresenta a função de direção econômica. O antagonismo
básico surgia na relação entre o déspota e o campesinato (e não no “interior”
do próprio campesinato), relação que era envolta por amalgama político e
religioso, com grande protagonismo desse último. Basta lembrar da
progressiva divinização do faraó e dos conflitos com os sacerdotes daí
desenvolvidos. E dada a ligação milenar do camponês à comunidade
representada no “grande pai”, ligação mediada pelo uso da terra sem a
existência de propriedade privada alienável como no caso grego, a religião
ocupava um lugar especial na sociabilidade egípcia. Ela de certa maneira
acomodava as tensões entre a massa da população e o modo de apropriação
realizada principalmente em relação aos camponeses.

Sem objetivar desenvolver esse aspecto, não poderíamos passar por isso sem
reconhecer os vestígios do trabalho simples e composto, sobretudo pelo fato
de a religião funcionar igualmente como um tipo particular de pôr teleológico
secundário. Isso se confirma no fato de que a religião tem ponto de passagem
obrigatório pela consciência dos homens, instruindo formas de condutas, e
responde às condições sociais daquela sociabilidade em particular. Giordan
(1969, p. 84-5) comenta que o “egípcio considerava obrigação dispensar bom
tratamento a seus escravos. O ‘Livro dos Mortos’ inclui, entre os pecados a
serem negados, o excesso de trabalho imposto aos escravos e os maus tratos
infligidos aos mesmos. Segundo uma lei antiga, quem matasse
voluntariamente um escravo, merecia a pena de morte”. Nada mal para
aqueles que dependiam em alguma medida dos serviços públicos e privados
da escravidão: há que se “proteger” a galinha dos ovos de ouro5. De tal
maneira, a própria religião ajudava a instruir as condutas desejadas e operava
na vida cotidiana de muitos modos, inclusive acomodando as tensões
provenientes do antagonismo básico entre déspota e camponeses. Não é
impossível dizer que ajudava a tornar esse antagonismo relativamente
imperceptível na superfície das relações, ao contrário do que se passa na



escravidão com a explícita dominação. Mas nada disso dá à religião a
possibilidade de engendrar as relações materiais de produção que marcavam
sociabilidade egípcia. Antes o contrário: é o modo como eles se relacionavam
frente às condições de sua existência que explica esse protagonismo da
religião frente a outros elementos na vida social egípcia, como a política. No
modo de produção antigo, por outro lado, era a política que desfrutava desse
protagonismo sem nunca eliminar a preponderância do fator econômico. Não
obstante, vemos que a função de direção econômica se apresenta nessa forma
particular em razão, precisamente, da modalidade das relações sociais de
produção de marcam essa sociabilidade.

Modo de produção feudal

Lugar semelhante de protagonismo da religião encontramos nas condições do
modo de produção feudal (germânico) ou simplesmente feudalismo,
particularmente aquele encontrado no continente europeu após a derrocada do
império romano. O feudalismo, porém, teve muitas fases. Observemos apenas
duas delas.

A primeira, a mais conhecida, é marcada pela relação fundamental entre
senhor feudal e os seus servos, além, é claro, do séquito de seguidores,
mercenários e outros tipos que auxiliavam na apropriação do mais-trabalho,
além de camponeses livres (vilões) e do clero. No plano político geral, havia
uma considerável dispersão do poder e essa parcelização da soberania criou
condições para uma autonomia da Igreja. Mas, na relação antagônica básica,
o trabalho era realizado fundamentalmente sobre terra por servos que
desempenhavam suas atividades produtivas na propriedade do senhor. Os
próprios servos possuíam um profundo vínculo com a terra; estavam presos a
ela. Parte do tempo de trabalho era dedicado a fornecer produtos em natura
para o senhor feudal (talha) –, além de outras atividades, como concertos no
castelo e outros serviços (corveia). Outra parte provinha produtos para o
sustento do próprio camponês servil, o que implica tributos (banalidade) para
uso de aparelhos reais, como moinho. Vê-se que, mesmo quando o camponês
trabalha para si, parte de seu mais-trabalho é apropriado por meio de
impostos.

Essa ligação do servo à terra garante um profundo entrelaçamento de



dominação política e econômica. Diferentemente do escravo, típico do
mundo antigo, o servo não era comercializado nem obtido por guerra. O
destino dos servos estava ligado ao destino das terras às quais se ligavam.
Isso os assemelhava ao camponês egípcio. Mas a semelhança é bastante
frágil, pois no feudalismo a “propriedade agrícola era controlada
privadamente por uma classe de senhores feudais, que extraíam um excedente
de produção dos camponeses através de uma relação político-legal de
coação”; uma “coerção extra-econômica” (Anderson, 1991, p. 143), mas,
como já dissemos, numa dispersão considerável do poder.

Isso implicava em modalidades diferentes de efetivação do processo de
trabalho e, logo, da função de direção. Para o caso da atividade produtiva se
efetivar nas terras diretamente em benefício do senhor, a função de direção
ficava a cargo de administradores e vilões, pois a “a estrutura escalar da
propriedade era manifestada não só pela característica divisão da terra do
senhor em herdades organizadas por seus administradores e cultivada por
seus vilões, como também pelas parcelas campesinas, das quais ele recebia
um excedente complementar, ficando, entretanto, a organização e controle da
produção nas mãos dos próprios vilões” (Anderson, 1991, p. 144-5). Nessas
condições de realização da atividade produtiva, a preparação e parte do
controle deixava de frequentar o conjunto das decisões dos camponeses
(principalmente não livres) que se limitavam à realização mais crua, tal qual
vimos em relações escravocratas sem que, com isso, o servo se tornasse
escravo. Por outro lado, para o caso da atividade produtiva que se realizava
nas terras para o proveito do próprio camponês, a função de direção retornava
em sua integralidade para o arbítrio do camponês, implicando outras
contraditoriedades no plano familiar, ao fazer uso do trabalho dos filhos,
filhas e esposa.

Aqui, como no modo de produção asiático, é a maneira pela qual se
organizam materialmente para a produção da vida que explica porque é a
religião que exerce o protagonismo se compararmos com a política na Grécia
antiga. É certo que a vida servil é uma imbricação de dependência política e
econômica. O aprisionamento da força de trabalho à terra é obtido por uma
“coerção extra-econômica” que não se limita à força da espada, mas em
grande parte também recorre à coação religiosa que se destacou fortemente
em condições de dispersão da soberania. Não é que nos modos de produção



asiático e feudal apenas a religião desempenha tal função. Entre os elementos
do todo articulado sob preponderância do fator econômico mais amplo, é a
religião que desempenha o protagonismo nesses casos concretos. Algo que,
como vimos, não diz respeito ao modo de produção antigo.

Com o declínio da servidão por toda a Europa a partir do século XIV, a
prevalência no campo se dava por pequenos camponeses livres sob a égide da
centralização do poder no Estado monárquico. Esses camponeses, pequenos
proprietários individuais de suas cottages dispersas nos campos e que
gozavam de direito consuetudinário sobre a terra, realizavam todos aqueles
momentos, do estabelecimento das finalidades, do estudo dos meios, do
controle etc. Em suma, efetivavam a função de direção que orienta todo o
processo, ainda que, como nos demais modos vistos, isso se dê em condições
de baixo desenvolvimento técnico e social. No caso em particular, o mais-
trabalho não é apropriado diretamente pela talha, por exemplo, mas não
significa que o mais-trabalho não se converta em outras formas de tributos
reais conforme se desenvolviam os Estados monárquicos centralizados. Não
obstante, os camponeses livres conservam sob sua tutela todos os elementos
do processo de trabalho que, mais tarde, serão novamente cindidos.

A análise dos três modos de produção (antigo, asiático e feudal) traz aspectos
importantes para a determinação das formas particulares e históricas da
função de direção, da administração das coisas e dos homens (frequentemente
convertidos em coisas). A variabilidade do processo de trabalho está
associada ao modo de relacionamento entre o produtor direto e os meios de
produção (ferramentas e a terra), mas o fato de ele realizar ou não a totalidade
da função de direção não altera o caráter da relação social de produção. De
modo geral, são as relações sociais de produção que criam as condições para
formas contingentes do processo de trabalho e, portanto, da função de direção
de todo o processo. A identidade entre os modos de produção está na divisão
social do trabalho em sentido especial, pois todas as sociabilidades concretas
que consideramos (com exceção da forma comunitária e primitiva) eram
cindidas em antagonismos básicos e em outros conflitos simultâneos. A
função de direção nos tempos comunais e primitivos era uma auto-atividade;
torna-se separada dos indivíduos produtores pela razão de haver essa
possibilidade real na própria natureza material da relação entre preparação e
realização e, isso sim é decisivo, pela introdução progressiva da divisão



social do trabalho. Mas mesmo que vigore essa divisão especial é possível
encontrar exemplos concretos que mostram grande parte da efetivação da
função de direção econômica no conjunto das decisões do produtor direto –
como no caso dos camponeses egípcios e feudais. Ou, ainda, como no caso
do escravo no mundo antigo, é possível identificar o compartilhamento dessa
função entre dominantes e dominados, em que os últimos, na figura dos
intendentes, exercem considerável parte da função de direção em nome dos
primeiros e são premiados por isso. Em todos os casos, entretanto, a função
de direção se confirma materialmente e contra as conjecturas por analogias,
como administração das coisas e, principalmente, administração dos homens,
procurando influenciar por diferentes expedientes (coerção direta e indireta,
convencimento, persuasão etc.) o conjunto das decisões de outros homens,
particularmente no território econômico e procurando garantir a apropriação
do mais-trabalho sob inúmeras formas distintas. Seja como for, em condições
antagônicas de existência essa função responde sempre às exigências dessa
apropriação do mais-trabalho.

Função de direção no modo de produção capitalista
Essa exigência é persistente no modo de produção capitalista. A diferença
fundamental, além de todo um amplo complexo de problemas impossível de
ser aqui considerado, é o modo particular dessa apropriação e, portanto, da
função de direção que dá respostas a isso. Devemos nos concentrar, portanto,
nas questões que tocam diretamente a função de direção econômica.

O ponto de partida histórico fundamental é a constituição do trabalho livre
particularmente na Europa, pela chamada via clássica de objetivação do
capitalismo. Livre em dois aspectos (Marx, 2013). Por um lado, livre
politicamente porque os processos revolucionários dos séculos XVI em
diante se encarregaram de eliminar os privilégios feudais, destronar a nobreza
e solapar o domínio do clero com a ascensão da classe burguesa (com
destaque aos capitalistas industriais-urbanos) como classe dominante.
Rompem-se definitivamente as relações de dependência pessoal e a
vinculação direta com a terra. É aqui que se formam variados aspectos
jurídicos, como o direito à propriedade em que o próprio indivíduo é
proprietário. Quer dizer, tais aspectos são consequências das transformações
materiais e tiveram importantes influências no desenvolvimento do



capitalismo. Aliás, todas as pessoas seriam, a partir daí, iguais proprietários,
seja de terra, dinheiro, produtos ou força de trabalho. A própria vida é
considerada uma propriedade (cf. Locke, 2001). Isso é razão para
identificarmos avanço, ainda que limitado, frente às relações sociais que
marcavam a feudalidade, por exemplo; ou, claro, mesmo frente às formas não
servis e não assalariadas, como a escravidão direta.

Por outro lado, o trabalho livre que se constitui é também livre de qualquer
meio de produção de subsistência, particularmente a terra. Grande parte dos
trabalhadores livres se constituiu por expulsão de suas terras
consuetudinárias. Aquele pequeno camponês, típico da última fase do
feudalismo, teve suas cottages destruídas por força da espada de uma nobreza
ávida por fazer ganhos com a criação de ovelhas para a produção de lãs. A
criação de gigantescos pastos, obtendo consideráveis ganhos de escala no
conhecido processo dos cercamentos, significou também a constituição de
um exército de pessoas que nada tinham senão a força de trabalho que, nas
condições de desenvolvimento do capitalismo, passou a ser considera como
outra mercadoria qualquer, podendo ser comprada e vendida aparentemente
de acordo com a “livre vontade dos agentes econômicos”. A própria nobreza
criou, sem saber que estava fazendo, uma grande massa de desapropriados,
portadores exclusivamente de capacidade de trabalho, e que alimentaram as
fábricas e pequenas manufaturas ascendentes, as quais mais tarde
constituíram indústrias e as grandes corporações adiante. O que a nobreza fez
foi criar as condições para sua negação, para o desenvolvimento de uma
classe social, a classe dos proprietários dos meios de produção, que se
tornaria precisamente a classe econômica e politicamente dominante. O
desenvolvimento dessa classe, claro, significou o crescimento de uma outra,
por vezes aliada na luta contra a feudalidade e seus resquícios: o proletariado
europeu. E é na relação entre capitalistas, proprietários dos meios de
produção (o que inclui a terra), e trabalhadores (como portadores da força de
trabalho) que dá o antagonismo básico do modo de produção capitalista. A
função de direção econômica precisa, por esse motivo, partir dessa relação
social de produção particular.

Diferentemente do escravo e do servo, o trabalho no capitalismo é
primariamente trabalho assalariado. É o trabalho formalmente livre, sem
amarras políticas. Entre as principais alternativas de vida disponíveis e



consideradas socialmente aceitáveis, temos a possibilidade de servir ao
Estado, torna-se dono de negócio próprio ou vender a força de trabalho na
produção econômica, como na indústria automobilística, siderúrgicas, em
suma, onde quer que ocorra a produção de mercadorias, sem falar das
atividades ligadas à circulação desses produtos mercantis (lojas e comércio
em geral).

Limitando nossa atenção a essa terceira possibilidade, particularmente no que
diz respeito à produção (e não à circulação), é preciso perguntar o que é a
mercadoria, porquanto nenhuma outra sociedade antagônica e não capitalista
até o presente momento teve como centro gravitacional a produção das
mercadorias. A melhor maneira de se determinar a mercadoria é apreendê-la
em seu duplo caráter (cf. Marx, 2013; Netto; Braz, 2006). Ela é ao mesmo
tempo uma coisa útil a determinadas necessidades que se objetiva por meio
de tempo socialmente médio de produção e que é produzida para ser trocada.

Por um lado, e contra as conjecturas subjetivistas, é uma determinação
material das mercadorias ser tempo de trabalho cristalizado, mas trabalho
socialmente útil. Fiquemos com um exemplo aparentemente banal. Cavar um
buraco na terra nunca tornou ninguém rico, a não ser que do buraco brote
coisas úteis, como petróleo e minérios. E é precisamente a capacidade
humana, a energia dos homens combinados e seus instrumentos (que também
são produtos do trabalho), que retira essa riqueza do solo. Essa riqueza útil,
por mais que exista demanda por ela, nunca viria à vida sem o trabalho
humano. Não é a relação entre “oferta e demanda”, o “mercado” ou
circulação, portanto, que determina o valor dessas coisas. Não estamos
falando do preço dos produtos que oscilam no mercado (abaixo e acima do
valor), do quanto que o ouro é “subjetivamente valorizado”. O ouro tem valor
não porque é raro, mas porque demanda uma grande quantidade de trabalho
para ser extraído da terra. Estamos falando de coisas úteis em potencial e do
quantum de trabalho médio socialmente necessário (variável) para arrancar
tais coisas do seio da terra, criando condições para aquilo que é apenas
potencial, tornar-se realidade. Falamos, portanto, de coisas determinadas
objetivamente. Por outro lado, a mercadoria não é apenas coisa útil; é
também coisa que se troca e, por isso, depende da circulação. Somente se
confirma como mercadoria na troca por outras mercadorias com ou sem
mediação do dinheiro que é, por sua vez, uma forma especial de mercadoria,



a mercadoria universal. Na unidade entre produção e circulação, a produção
tem preponderância. É possível produzir sem circular, mas não é possível a
circulação sem a produção. Isso em termos gerais. No capitalismo, entretanto,
não há a possibilidade de não circular as mercadorias. A realização do valor
delas depende da circulação, da troca, mas deve, antes, ser produzido.

Diz-se que a mercadoria é a unidade de valor de uso e valor de troca, em
suma, unidade de valor. A mercadoria é essa unidade de valor e valor é
tempo de trabalho médio socialmente necessário. É interessante reter que
todo valor de troca é, antes, valor de uso, mas nem todo valor de uso é valor
de troca. Nas sociedades não capitalistas que analisamos antes, vigora a
produção de valores de uso e não se constitui uma produção de mercadorias
(a não ser em determinados poros das sociedades passadas). Apenas no
capitalismo a sociabilidade dos homens se funda na produção generalizada de
mercadorias. E se a finalidade do movimento é a troca das mercadorias e
apenas na troca as mercadorias se confirmam como tais, o que domina na
relação entre valor de uso e valor de troca é o segundo, embora o primeiro
seja pressuposto histórico-objetivo. Por isso se diz que o que determina a
produção da riqueza na forma das mercadorias é o “ganho” (de tipo especial,
como veremos) com esse processo e não as necessidades sociais ou humanas
atendidas marginalmente, uma vez que não são elas a finalidade de todo o
processo. A finalidade é o maior acúmulo possível de riqueza por meio da
produção de mercadorias. É por isso que se diz que o objetivo da produção
capitalista é a acumulação privada de capital, isto é, uma quantidade
monetária acrescida após a produção e a circulação das mercadorias e que
permite extrair lucros e realizar aplicação de capital fixo (maquinarias,
ferramentas etc. e que também são produtos do trabalho). Veremos outros
elementos ainda. Mas é importante ter de partida que não falamos do lucro
comercial, aquele que é obtivo pela compra e venda de produtos obtendo
ganho com a diferença de preço. O problema não está na circulação, mas na
produção das mercadorias como unidade contraditória de valor.

Essa contradição fundante se expressa na própria relação social de produção
de mercadorias, embora a própria mercadoria não reflita qualquer
contradição, já que se apresenta na superfície das trocas mercantis como
coisa, não como relação social. Na mercadoria acabada desaparecem todos os
vestígios do processo contraditório precedente que a engendrou. A relação



social de produção que permite a existência dessa mercadoria não se reflete
no próprio produto acabado. É preciso um esforço científico para ultrapassar
essa superfície das relações sociais que assumem a forma de coisa. Ora, como
o valor que permite o acúmulo da riqueza é produto do trabalho, é também o
trabalho o pressuposto objetivo desse processo. Não haveria a produção do
capital sem trabalho na forma particular do trabalho assalariado, livre
politicamente. No entanto, é possível a existência do trabalho sob outras
formas sem o capital. Mas o que domina o processo de produção do valor é o
capital, não o trabalho, assim como é o valor de troca que domina o valor de
uso. É por isso que devemos abandonar as formas mistificadas e determinar o
capital, assim como as mercadorias, por aquilo que são: uma relação social.

O problema aqui é determinar a apropriação do mais-trabalho nessa relação.
O modo desse processo no capitalismo é inteiramente distinto dos modos de
produção não capitalistas. Enquanto que o escravo cai inteiramente na
categoria de meio de produção, no caso do servo fica explícito o processo de
apropriação em razão de haver uma clara delimitação do tempo em que se
trabalhava para o senhor feudal e o tempo que trabalha para si próprio – ainda
que daqui derivem tributos, como vimos. Na relação assalariada com o
trabalho, essa apropriação não aparece na superfície dessa mesma relação,
pois o trabalho assalariado não cai na categoria meio de produção e seu
tempo de trabalho não aparece perceptivelmente dividido. O segredo começa
a se revelar nas contradições que já apontamos, no fato de que o processo de
produção no capitalismo não é um mero processo de trabalho, mas é também
um processo de valorização, isto é, de criação de valor por parte do trabalho.
Já vimos isso na relação entre capital e trabalho e no próprio caráter dúplice
da mercadoria. O tempo de trabalho em que o trabalhador produz o valor ao
qual equivale sua reprodução física e social como indivíduo é o tempo de
trabalho socialmente necessário (por meio do qual o trabalhador adquire
meios de subsistência, outras mercadorias). Quando excede esse limite, é o
mais-trabalho ou trabalho excedente. Esse trabalho excedente nada custa ao
capital. E é esse trabalho além daquele limite que é apropriado na relação
capitalista de produção, já que o salário como pagamento do trabalho
corresponde ao tempo médio socialmente necessário e não à totalidade do
valor produzido. Mas a relação capital e trabalho não se mostra dessa forma.
Na superfície das relações aparece uma relação de troca entre iguais
proprietários de mercadorias em que cambiam força de trabalho e dinheiro



como salário. Ultrapassando esse nível da realidade, vê-se que o processo de
produção é também processo de criação de valor além do valor da própria
força de trabalho e, logo, de exploração econômica dessa força de trabalho.
Por isso se diz que a finalidade da produção capitalista é a maior extração
possível do valor excedente ou mais-valor, o que cria as condições para o
lucro produtivo (em oposição ao lucro comercial) e da acumulação do capital,
sobretudo na forma monetária.

A produção desse mais-valor não depende, como dependeu nos processos
iniciais de formação do capitalismo, de “coerção extra-econômica”. No início
da formação do capitalismo, o Estado foi chamado inúmeras vezes a intervir
de maneiras sanguinárias por mediação de leis opressivas para garantir uma
conformidade dos trabalhadores às novas condições de vida. Saídos do
campo, em sua maioria, tiveram que se enquadrar a uma nova disciplina
fabril, muito distinta do modo de relacionamento que o camponês livre
mantinha com as condições objetivas de sua existência. Trata-se, igualmente,
do processo de despontamento da produção industrial-urbana. Mas no
desenvolvimento do capitalismo, essas medidas “extra-econômicas” são
chamadas apenas esporadicamente. No entanto, por comparação, podemos
identificar que a política e o direito exercem protagonismo na sociedade
capitalista, considerando os modos de produção feudal e asiático nos quais tal
função se realizava com a religião. Como vimos, protagonismo não significa
preponderância no todo articulado. E isso nos leva a reconhecer que, com as
relações de classe estabelecidas, não se demanda cotidianamente mais do que
a compulsão econômica de fato para levar os trabalhadores à venda de sua
força de trabalho. Ascender ao ensino superior e procurar formação
continuada, por exemplo, são alternativas consideravelmente marcadas pela
compulsão econômica que tende a aparecer como inevitabilidade quase
natural aos indivíduos nas suas experiências cotidianas. De fato, essa
compulsão é vivida diariamente e tem nexo com os níveis de violência,
padecimento subjetivo e físico, preocupações de todo tipo, angústia,
ansiedade e depressão, que são índices dos processos regressivos imanentes
ao próprio desenvolvimento do modo de produção vigente. Mas o trabalho é
livre desde que esteja em constante processo de venda para capitalistas que o
empregam produtivamente. É livre, no plano individual, para “escolher”,
quando isso é realmente possível, a quem disporá sua força de trabalho.
Constitui-se assim uma relação de dependência econômica no plano das



classes sociais, uma dependência estrutural em que o capital domina o
trabalho e que independe consideravelmente das decisões individuais
isoladas. No plano das classes, percebe-se que a classe trabalhadora trabalha
para adquirir os meios de subsistência que ela própria produziu. Embora nem
sempre se tome isso com clareza, é essa relação estrutural que condiciona as
lutas sociais e os seus níveis de visibilidade, a organização dos trabalhadores
em várias formas reivindicatórias, contestatórias e revolucionárias, assim
como os órgãos patronais, como sindicatos, associações e federações.

Nesse sentido, a função de direção econômica ganha ainda mais importância
nesse modo de produção capitalista se comparado com os demais também
cortados por antagonismos estruturais básicos e outros conflitos relacionados.
Primeiramente, temos que considerar o desenvolvimento da administração
das coisas e dos homens no próprio capitalismo. Já sabemos da propriedade
que o processo de trabalho guarda de cisão e vimos que isso se dá
efetivamente com a introdução das relações de classes sociais no sentido
especial que demos à divisão social do trabalho. No capitalismo a
propriedade dos meios de produção (máquinas, ferramentas, matéria-prima,
terra, estruturas prediais etc.) estão separadas dos trabalhadores. Basta ter em
mente o pequeno camponês livre e sua cottage antes da espada da nobreza
cindi-lo de sua propriedade consuetudinária. No início do capitalismo, as
atividades laborais ainda se assemelhavam muito ao trabalho virtuoso do
artesão. Assim, o capitalista empregava os trabalhadores tal como os
encontrava disponíveis e os colocava para trabalhar em oficinas que seguiam
os padrões mais ou menos tradicionais de operação. Podemos dizer que nessa
fase, considerável parte do processo de trabalho estava sob o conjunto das
decisões dos trabalhadores, com relação ao ritmo de trabalho, ao manuseio
dos materiais e às técnicas empregadas. Quase todos os elementos de
preparação e realização estavam sob tutela dos trabalhadores. Com o
progressivo desenvolvimento do capitalismo e o impulso de incremento da
produtividade do trabalho para uma maior produção, gradativamente aquela
forma mais ou menos tradicional não proporcionava as respostas adequadas
às novas condições econômicas. De um mero emprego da força de trabalho
como a se encontrava, o processo de trabalho se altera para uma interferência
direta no ritmo, técnicas e instrumentos de trabalho. Trata-se da distinção
entre a subsunção formal e real do trabalho ao capital respectivamente (Marx,
2013). Aquela considerável parte do processo de trabalho sob o conjunto das



decisões dos trabalhadores se desloca e o capitalista passa a exercer
completamente a função de direção econômica, deixando, cada vez mais, os
trabalhadores exclusivamente ligados à realização do processo e despido da
potência de controlar as coisas e a si mesmos. A condição de proprietário dos
meios de produção se explicita, pois, é precisamente essa condição que
implica a função de direção econômica. Quer dizer, no capitalismo
autenticamente formado, o capitalista efetiva a função de direção econômica
de todo o processo por ser o proprietário dos meios de produção e não o
contrário. Guardadas as devidas e monumentais diferenças, é o mesmo que
identificamos antes no caso do grego livre e seus escravos. Não obstante,
com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, a função de direção
como comando da força de trabalho separado dos trabalhadores propriamente
ditos vai se tornando uma condição para esse próprio desenvolvimento.
Aquilo que a decadência do feudalismo tinha juntado, agora se separa
novamente em direções nunca antes previstas.

Os negócios prosperam e o capital se acumula. Novos investimentos em
maquinarias ampliam ainda mais a produção. Cresce o número de
trabalhadores sob o comando de um mesmo capitalista e torna-se necessário
empregar um tipo especial de trabalhadores assalariados que realizarão
consideráveis partes da função de direção de todo o processo de trabalho em
nome do capital em pelo menos duas frentes: diretamente na produção do
valor e no escritório. Essa diferenciação é importante e voltaremos a ela.
Agora cabe reter a introdução de uma divisão do trabalho que é técnica e, ao
mesmo tempo, social. Os intendentes do passado surgem sob outra forma: o
gerente de empresas. E quanto mais se desenvolve esse modo de produção
em particular, mais importante é esse gerente que, com o distanciamento dos
proprietários e a posterior dissolução de sua figura física em sociedades
anônimas de capital aberto e negociado em bolsas de valores, efetivamente é
quem conhece as especificidades do business e atua na direção de performar
os melhores resultados. Assume o lugar do “homem prático, que nem sempre
sabe o que diz quando se encontra fora de seu negócio, mas sabe muito bem o
que faz dentro dele” (Marx, 2013, p. 269). Constituem-se, mais tarde, escolas
para preparar esses futuros “homens práticos”.

Ao longo dos séculos XIX e XX, sobretudo no último, desenvolveu-se uma
conversão do trabalho e do trabalhador em objetos de uma razão interessada



em como tornar o trabalho sempre mais produtivo. É uma conversão que
envolve uma investigação dos objetos (que incluem materiais, além do
trabalho e do trabalhador) e dos meios para cumprir certa finalidade que, no
caso, já está posta pela lógica imanente do modo de produção capitalista: a
maior extração possível de mais-valor pela produtividade por unidade de
trabalho. Nem sempre os “homens práticos” demonstram saber disso
conscientemente, mas praticam como se soubessem.

Existem pelo menos duas maneiras de se realizar essa extração (Marx, 2013).
Pelo prolongamento da jornada de trabalho e intensificação do trabalho,
também chamado de mais-valor absoluto – que marcou as primeiras fases das
manufaturas e indústrias até as lutas sociais pela redução da jornada de
trabalho iniciada efetivamente no século XIX –, e pelo desenvolvimento das
forças produtivas (incluindo tecnologia e maquinaria) que permite mais-
trabalho (ou menor tempo socialmente necessário) dentro de um mesmo
limite diário de trabalho, também chamado de mais-valor relativo. Nesse
último caso, tendencialmente se observa uma diminuição do quantitativo de
trabalhadores na medida que aumenta a aplicação tecnológica. Essas duas
maneiras, absoluta e relativa, convivem com a preponderância de uma ou
outra em condições gerais variadas, mas frequentemente se reconhece
algumas benesses das condições sociais de vida sob o regime do mais-valor
relativo. Se ao absoluto é possível corresponder em variados graus uma
pauperização absoluta e deteriorização das condições de trabalho, ao relativo
corresponde uma pauperização relativa e melhorias nas condições.
Pauperização nesse último caso indica que há melhoras reais nas condições
dos trabalhadores, que não deixam de ser explorados economicamente, e
também uma concentração maior da riqueza em poucas mãos. Por isso a
pauperização é relativa e não absoluta. Diferentes posições sociais
experimentam efeitos diferentes desses processos.

Fica evidenciado, por um lado, que o duplo caráter da mercadoria (valor de
uso e de troca) e do processo de produção do valor (processo de trabalho e de
valorização absoluta e relativa) condicionam a função de direção econômica.
Essa função, exercida pelo capitalista ou por seus gerentes persegue essa
finalidade posta, mesmo contra as conjecturas dos indivíduos. Quer dizer, a
lógica da acumulação capitalista não se afirma primariamente como um
problema moral, pois não importa a personalidade ou a boa-fé dos indivíduos



envolvidos; é uma lógica objetiva que os domina, assim como o faz com
relação ao trabalho, embora as experiências reais sejam diferentes, como na
pauperização, em razão precisamente das posições sociais que os indivíduos
ocupam nessa relação social de produção. Invariavelmente, a finalidade da
produção do capital condiciona o exercício da função de direção que pode
oscilar, sem dúvidas, nos casos singulares. Mas se esse exercício é de tipo
coercitivo ou não em nada altera a natureza da função de direção na produção
do valor: a exploração econômica do trabalho. Se o processo de produção é
também processo de valorização, a função de direção econômica é atividade
de explorar economicamente o trabalho e não uma simples atividade derivada
do fato de o trabalho ser combinado.

A função de direção responde à produção do valor, mas vai além dela, por
outro lado, sem deixar de ser relacionado. O crescimento do capital implicou
o crescimento da massa de mão de obra empregada em inúmeras ocasiões.
Pense na transição entre os séculos XIX e XX em que fábricas chegaram a
empregar mais de 30.000 trabalhadores simultaneamente. Com o crescimento
da massa de mão de obra, cresce também sua resistência direta e indireta ao
capital e a pressão desse por superar aquela resistência (Marx, 2013). Desse
modo a função de direção econômica é condicionada inteiramente pelo
antagonismo básico da produção capitalista. Não apenas se desenvolve todo
um conjunto de práticas de controle para monitorar a boa utilização das
coisas, mas também crescem muitíssimo as atividades ligadas à
administração dos homens para obter lealdade, comprometimento, evitar
greves etc. É nesse sentido que a função de direção econômica no capitalismo
é igualmente uma resposta ao antagonismo básico e é condicionada pelo nível
da luta entre as classes sociais envolvidas direta e indiretamente nos conflitos.

Como todo estudante de administração deveria saber logo a partir dos
primeiros anos de formação, a administração dos homens pode assumir as
formas mais virulentas, como no período de formação do capitalismo, e
passar às formas bem mais brandas, fazendo uso inclusive das ciências
sociais e do comportamento. A psicotécnica é chamada à vida logo nas duas
primeiras décadas do século XX como um esforço de “humanização do
taylorismo” e a psicologia se desenvolve a galopes nas décadas seguintes,
procurando resolver o problema da “motivação no trabalho”. É claro que
esses desenvolvimentos são evocados de maneiras diferenciadas nos



contextos particulares de formação do capitalismo. Não é possível identificar
Estados Unidos, França e Brasil, por exemplo (Cf. Paço Cunha; Guedes,
2015c; Guedes, 2016). Não obstante, uma rápida olhada na produção nos dois
hemisférios e nos lados opostos do Atlântico mostra a pujança ao menos no
plano intelectual. Esses acontecimentos no plano do ideário, isto é, da
elaboração de teorias da administração, é consequência de pelo menos dois
fatos importantes, além das ligações que muitos intelectuais mantêm como
ideólogos dos “homens práticos”: os “gurus”. O primeiro é que a função de
direção, como vimos para outros modos de produção – mesmo em fases
primitivas não antagônicas –, confirma-se como um tipo particular de pôr
teleológico secundário que tem passagem obrigatória pela consciência, pela
vontade dos homens. Por esse motivo, tanto na Grécia antiga quanto na
produção do capital, os processos de convencimento são centrais
independentemente da modalidade (coerção, persuasão). A diferença é que no
modo de produção antigo nos parece que a questão, quando se mostrou
distante da pura repressão direta, limitou-se ao vestuário e à promessa de
liberdade, quando o assunto era a direção dos escravos diretamente
envolvidos na produção. No modo de produção capitalista, por contraste, esse
problema se converte num objeto de inúmeras pesquisas que procuram
estudar a psicologia e o comportamento dos homens para melhor controla-
los. De modos difíceis de determinar, ao longo do século XX essas teorias
enriqueceram de certa maneira as respostas ao problema da produção do
valor e dos conflitos sociais envolvidos, com graus variados de eficácia e
duração nos contextos concretos das diferentes formas de objetivação do
capitalismo (Brasil, França etc.). Em outros termos, essas teorias e práticas
tiveram algum peso relativo (e que é preciso averiguar em outra
oportunidade) nos processos de consolidação do capitalismo e, igualmente,
sobre a formação da classe trabalhadora.

Vemos que a unidade de preparação e realização assume nova forma de
cisão, mas que está a serviço de uma modalidade de produção totalmente
diversa se comparada aos modos de produção não capitalistas. Conforme se
introduz o comando do capital sobre o trabalho, a “função de direção,
supervisão e mediação” (Marx, 2013, p. 406), em suma, as atividades de
preparação e controle, de administração das coisas e dos homens, aparece sob
a tutela do capitalista. Ao desenvolver a produção e aparecer aquele novo tipo
de trabalho assalariado, essa função aparece desempenhada por gerentes em



nome do capital que se orientam para a acumulação. Nessa fase mais
desenvolvida do capitalismo, portanto, é possível identificar na função de
direção econômica aqueles elementos do trabalho simples e composto, mas
de maneira modificada. Administradores como sujeitos de uma prática social
específica, investigando os meios de extrair o maior valor excedente possível
e atuando efetivamente com técnicas de gestão sobretudo em relação aos
homens, procurando influenciar o conjunto de suas decisões. Uma das
fórmulas mais acabadas foi dada por Hebert Simon (1971) nos anos de 1940.
Segundo ele, trata-se de encontrar meios de influenciação que façam aparecer
pelo menos duas decisões relacionadas: decidir permanecer e decidir
colaborar com os “objetivos econômicos da empresa”. Não pôde levar às
últimas consequências a sua fórmula. Mas nós temos condição: em suma,
obter a lealdade dos trabalhadores com sua própria exploração econômica.

Em fases mais desenvolvidas do capitalismo, quando há uma introdução mais
intensa de maquinaria robotizada e microeletrônica (sobretudo após os anos
de 1960), há uma tendência cujo resultado já conhecemos a partir da análise
de outros modos de produção. No caso do capitalismo, conforme os conflitos
sociais são temporariamente apaziguados e uma classe de trabalhadores é
formada tomando a regulação econômica como uma “lei da natureza”, parte
da função de direção pode ser “reapropriada” pelo produtor direto. Elementos
da preparação, por exemplo, podem surgir no conjunto das decisões dos
trabalhadores, como a investigação dos meios de tornar menores os custos e
desperdícios na produção. O chamado toyotismo é um traço factível dessa
possibilidade (Gounet, 2002). Outros nomes conhecidos dos estudiosos
explicitam isso: administração flexível, descentralização, autonomia,
participação, democracia industrial etc., mas que aparecem no léxico
administrativo desde os anos de 1930, ou mesmo antes, por mais absurdo que
possa parecer, com Taylor (1953, p. 112) respondendo a críticas ao incentivar
a participação operária no desenvolvimento de novos métodos de trabalho.
Mas essa “reapropriação” não é novidade porquanto vimos que o fato de o
camponês servil desempenhar considerável parte da função de direção não
altera a relação social de produção em que o camponês é um servo. Do
mesmo modo, um trabalhador assalariado na mais avançada indústria
moderna não deixa de ser explorado economicamente por desempenhar parte
da função de direção que garante o aperfeiçoamento da apropriação do mais-
trabalho. É certo, porém, que nessa condição mais desenvolvida ocorrem



duas coisas simultâneas: o trabalho individual se enriquece de possibilidades,
mas dentro dos limites em que o próprio trabalhador se torna mais ativo em
sua exploração econômica. É essa exploração que não deve ser ameaçada.

E os gerentes, caem igualmente nessas condições já que são trabalhadores
assalariados de tipo especial? Depende (Paço Cunha, 2014). O
desenvolvimento do modo de produção capitalista também é o
desenvolvimento sem comparação da capacidade do trabalho combinado.
Diferentes tipos de trabalho são acionados na produção do valor: o operário,
o gerente, o engenheiro, o contabilista, o psicólogo, o advogado, o assistente
social etc. Por isso se diz que a produção capitalista se baseia no trabalhador
coletivo. É a combinação do trabalho que produz as mercadorias. Essa
determinação do trabalho é de vital importância, pois o mais-trabalho é
potencializado pelo trabalho combinado, como já sabemos. Nesse sentido, a
apropriação do mais-trabalho não se dá em relação ao trabalhador individual
senão ao trabalhador coletivo. Mas nem todos os trabalhos agrupados
possuem o mesmo caráter produtivo para o capital. Por isso se distingue o
trabalho produtivo, que é o trabalho diretamente envolvido com a produção
da mercadoria, do trabalho improdutivo, que não cria valor para o capital.
Essa diferença nada tem a ver com um tipo de juízo moral, quer dizer, o
trabalho improdutivo é, no trabalhador coletivo desenvolvido, tão importante
quanto o trabalho produtivo. Aliás, quanto mais se desenvolve o capitalismo,
tendencialmente diminui o quantitativo de trabalhadores produtivos e
aumenta o de improdutivos sob o comando direto do capital. Os motivos
disso já sabemos; vimos antes na questão do mais-valor relativo.

O importante a reter é que no trabalhador coletivo convivem essas duas
modalidades e a função de direção de todo o processo é parcializada em
divisões consideravelmente complexas e contingenciais. A administração das
coisas e dos homens, por isso, surge em diferentes pontos do trabalhador
coletivo e é efetivada por trabalhadores produtivos e improdutivos. Para
simplificar, pense em dois tipos de atividades: aquelas ligadas diretamente à
produção da mercadoria e aquelas que funcionam como apoio (incluindo as
que facilitam a circulação das mercadorias no mercado). Entre as atividades
diretamente ligadas à produção das mercadorias, podemos identificar o
operário, o engenheiro, o técnico, o administrador etc.

Com o desenvolvimento da subsunção real do trabalho sob o capital ou o modo de produção



especificamente capitalista não é o trabalhador individual, mas uma capacidade de trabalho
socialmente combinada que é mais e mais o executor real [wirkliche Funktionär] do processo de
trabalho em sua totalidade, e já que diferentes capacidades de trabalho as quais cooperam
conjuntamente para formar uma máquina produtiva total contribui de diferentes meios para o
processo direto pelo qual a mercadoria, ou, mais apropriadamente aqui, o produto, é formado,
com um trabalhando mais com suas mãos, outro mais com seu cérebro, como gerente,
engenheiro ou técnico, etc., outro como supervisor, um terceiro diretamente como um
trabalhador manual, ou ainda como mero servente, mais e mais funções da capacidade de
trabalho são incluídas no imediato conceito de trabalho produtivo, diretamente explorados pelo
capital e subordinados em geral ao seu processo de valorização e de produção (Marx, 1988, p.
443-444; 1969, p. 65-66, grifo do autor)

Diferentes elementos da função de direção aparecem em todos esses
trabalhos, mais em uns do que em outros a depender de inúmeros aspectos
contingenciais. O próprio engenheiro, por exemplo, efetiva a função de
direção assim como o administrador e, em contextos específicos, grande parte
pode estar sob o conjunto das decisões do operário, como já vimos. A
hierarquia de comando que se forma entre operário, supervisor, gerente etc.,
ligada a essa produção não está, portanto, fora do trabalho produtivo, pois
todos criam valor e participam diferentemente do processo de produção das
mercadorias. Aliás, existe uma tendência dupla. Enquanto que o quantitativo
do trabalho produtivo sob comando de um capital singular diminui com o
desenvolvimento das forças produtivas, há um incremento da qualidade desse
trabalhador em razão de que mais e mais categorias diferenciadas de
atividades torna-se trabalho produtivo (como cientistas, em algumas
empresas). A isso se chama proletarização e que existe ao lado da
pauperização relativa. Não obstante, o trabalho desempenhado pelo
engenheiro, pelo supervisor etc. é produtivo e, nesse sentido, é trabalho
explorado economicamente ao passo que efetiva considerável parte da função
de direção. E se a função de direção econômica é o que garante a apropriação
do mais-trabalho e, especificamente, do mais-valor, é óbvio que, sob todas as
ilusões que possam existir socialmente, a atividade desses administradores é
trabalho explorado que funciona como trabalho de explorar (Paço Cunha,
2014). São ecos de semelhanças muito distantes com o escravo intendente...

Dissemos antes que ao lado da produção do valor está o escritório. É aqui que
queremos identificar as atividades chamadas provisoriamente de apoio. São
as atividades que não criam novo valor e não adicionam valor às mercadorias,
mas que não se pode dispensar em razão das necessidades que impõe o
processo total da produção e circulação das mercadorias. Improdutivo não



quer dizer desimportante. Antes o contrário. Destaquemos a atividade de
contabilidade, umas das típicas atribuições administrativas:

A divisão do trabalho, a autonomização de uma função não a torna geradora de produto e de
valor se ela já não o é por si, antes, portanto, de sua autonomização. Se um capitalista investe seu
capital pela primeira vez, então precisa investir parte na compra de um contador etc., e em meios
para a contabilidade. Se seu capital já está em função, se já está empenhado em seu contínuo
processo de reprodução, então ele precisa, mediante transformação em dinheiro, retransformar
continuamente parte do produto-mercadoria em contador, auxiliares e semelhantes. Essa parte do
capital está subtraída ao processo de produção e pertence aos custos de circulação, às deduções
do rendimento global. (Inclusive a própria força de trabalho que é empregada exclusivamente
nessa função.) (Marx, 1985, p. 98-9)

Poderíamos multiplicar isso para uma série de outras atividades, como o
telemarketing, atividades de recrutamento e seleção, a assistência social, o
psicólogo organizacional etc. Fiquemos no entanto com a determinação de
que tais atividades não criam novo valor mas são imprescindíveis para a
apropriação do mais-valor, pois a “contabilidade como controle e síntese
ideal do processo torna-se tanto mais necessária quanto mais o processo
transcorre em escala social e perde seu caráter puramente individual; é,
portanto, mais necessária na produção capitalista do que na produção dispersa
do empreendimento artesão e camponês” (Marx, 1985, p. 99). E é certo que
no interior dessas atividades improdutivas do escritório há igualmente uma
hierarquia de comando entre atendentes, técnicos, gerentes, diretores etc. Há
entre eles também uma parcialização da função de direção. A unidade entre
preparação e a realização pode surgir de muitas maneiras também na parte
improdutiva do trabalhador coletivo. São trabalhadores assalariados, atuam
indiretamente na maior extração possível de mais-valor, constituem a relação
social de produção e afetam e são afetados de modos variados pelo
antagonismo básico, mas eles mesmos não produzem valor. Por isso, apenas
parcialmente são trabalhos explorados economicamente, mas experimentam
as contradições que brotam dessa condição... proletarização, pauperização
relativa. São “objetos e sujeitos” da função de direção econômica de muitas
formas possíveis e aqui também identificamos os elementos mais básicos do
trabalho simples desdobrados em outra potência e não mais em identidade
pura com seu território antiquíssimo de gênese. Mostram-se ainda mais os
elementos associados a um pôr teleológico secundário em razão de certo
afastamento ainda mais acentuado em relação à transformação das matérias
primas em mercadorias. Esse afastamento, no entanto, não introduz uma
diferenciação da finalidade última à qual está a serviço. É possível mesmo



dizer que a natureza do tipo de lucro não afeta radicalmente a modalidade da
função de direção econômica. Varia, portanto, muito pouco se essa função se
efetiva numa agência bancária (lucro a juros), numa concessionária de
veículos (lucro comercial) ou numa indústria automobilística (lucro
produtivo). O que condiciona de fato a função de direção econômica é o
antagonismo básico e a lógica do valor que se estende para além da produção
da mercadoria, passa pela circulação e pelo mercado de capitais, e atinge
inclusive outros territórios.

Seja a função de direção que se realizada imediatamente na produção do
valor, seja a que se efetiva pelo trabalho improdutivo sob domínio do capital
a juros, produtivo ou comercial, ambas operam tendo por lastro os
condicionantes da produção do valor e dos conflitos sociais direta e
indiretamente associados.

Existem ainda aquelas outras alternativas possíveis. E cada uma delas não
está inteiramente descolada dos problemas que estamos analisando.

A alternativa de vir a ser servidor do Estado apresentará inúmeras questões
assemelhadas com a função de direção econômica. Aqui faz diferença em
servir ao Estado em empresas estatais e na burocracia estatal. Na primeira a
função de direção econômica se mostrará de modo bastante assemelhado. Lá
o trabalho é tão produtivo quanto os que analisamos antes e, nesse sentido,
não importa tanto se é ou não estatal. Diferentemente se mostrará no território
da burocracia estatal, mais afastada do problema econômico imediato e que
mais claramente efetiva trabalhos improdutivos no sentido científico que
estamos desenvolvendo. É preciso chamar a atenção para o fato de haver uma
grande heterogeneidade entre os aparatos administrativos, jurídicos e
militares. Teremos que considerar, no entanto, de um modo muito geral.

Dois pontos são destacáveis. O primeiro é que inúmeras técnicas que povoam
o problema da administração das coisas e dos homens que têm gênese na
contradição básica do capitalismo são transpostas para a burocracia estatal. O
modo de efetivação da função de direção variará consideravelmente, embora
o problema da administração como uma prática social que tem passagem pela
consciência de outros homens se repete invariavelmente. Por isso é até
possível dizer que, mesmo refletindo consideravelmente a função de direção
econômica, persistem especificidades no território da burocracia estatal: uma



função de direção burocrática em que o formalismo do direito e da norma
ganham destaque. O segundo aspecto, e muito mais importante – e que ajuda
a explicar o primeiro –, é o nexo entre o Estado e sua burocracia como
componentes do complexo político mais amplo. Já chamamos a atenção para
o protagonismo da política e do direito no capitalismo. De modos muito
complexos, e para além daquela “coerção extra-econômica” na formação do
capitalismo, a burocracia de Estado desenvolve uma série de “medidas
administrativas” (Marx, 2010) que comportam contradições. Ao mesmo
tempo que atua sobre, por exemplo, questões de “interesse público” (como a
saúde das pessoas), tem por finalidade última (à qual frequentemente
subordina aquele interesse) criar condições adequadas aos processos de
apropriação do mais-trabalho desdobrados na economia. Essa garantia se dá
em grande parte por regulações (e por isso o direito ganha destaque) das
relações sociais de produção para manter existente seu caráter antagônico.
Ou, melhor dizendo, é produto do caráter antagônico na particularidade do
capitalismo como um modo de produção. Mas não se descarta inteiramente o
uso da violência direta quando, de fato, há uma ameaça real ou ilusória de
modificação radical da relação social de produção, do modo de apropriação
do mais-trabalho – isso tudo a depender as correlações de força, das alianças
entre as classes e camadas sociais. Como dissemos, um dos problemas
centrais é precisamente a maneira como se divide os resultados do mais-
trabalho. A burocracia estatal é uma mediação no interior dos conflitos que se
armam a partir do antagonismo básico e, portanto, reflete, inclusive
internamente, os efeitos desses conflitos. Além disso, algo que não é menor e
conecta diretamente a burocracia estatal ao problema do valor, está
precisamente na apreensão de como é gerado o orçamento público que
financia a burocracia, particularmente por meio de salários. Impostos, diriam.
Os tributos são gerados sobre lucros, juros e salário. Essas três fontes
derivam fundamentalmente de uma mesma fonte: o mais-valor produzido e
potencializado pela função de direção econômica. De certa forma, é possível
dizer que o destino da burocracia estatal está diretamente ligado à exploração
econômica do trabalho. Sem a produção de mercadorias, a burocracia do
Estado capitalista perderia sua condição de existência.

Por fim, temos que considerar rapidamente o chamado “empreendedorismo”
como alternativa. Aqui também persiste uma grande heterogeneidade e
somos obrigados a considerar de modo mais geral e no sentido mais



abrangente. Frequentemente, e não exclusivamente, as atividades chamadas
empreendedoras contemporâneas e acessíveis se realizam no plano da
circulação das mercadorias. Pense nas inúmeras Startups, nos aplicativos
como o Uber e tantos outros mais. São desenvolvimentos que realmente
podem afetar a produção, por exemplo, de novas baterias para aparelhos de
comunicação móvel. Mas o ponto de origem dessas chamadas Startups é a
circulação e não a criação da riqueza. Não obstante, são atividades que
dependem da produção do mais-valor, pois é dele que se retém o lucro
comercial na circulação das mercadorias e serviços. Essas empresas
comerciais não criam novo valor, mas auxiliam no processo global de sua
realização. No interior delas, encontra-se a função de direção econômica
assemelhada à produção imediata do valor. Se nessa produção importa o
lucro produtivo, na circulação importa o lucro comercial. Os meios para o
lucro comercial e produtivo no que diz respeito à administração dos homens
varia pouco, como sugerimos, embora surjam condições diferenciadas:
frequentemente as relações de trabalho nesses setores são desregulamentadas,
funcionando com contratos do tipo freelancer e condicionando o
desenvolvimento dos “PJ” (indivíduos com CNPJ).

Outro é o caso dos chamados microempreendedores ligados muito mais aos
problemas da sobrevivência do que de investimento de capital de risco ou
desenvolvimento de tecnologia. Sem falar que é uma resposta possível num
quadro geral de tendência de redução do quantitativo de trabalhadores sob o
domínio do capital produtivo; em termos diretos: desemprego. De toda
forma, os microempreendedores não são uma novidade. Trabalhadores
durante todo o século XX almejaram “libertar-se” do “patrão” e tornarem-se
donos dos próprios negócios. Grande parte também está limitada à
circulação, como lojistas e outros tipos de comércio. Uma pequena parte se
aventura em fabriquetas e atividades quase artesanais. Há quem sustente que
de fato é uma “libertação”, pois agora o trabalhador está reconectado ao meio
de produção. Está, sem dúvidas, inclusive aparece também como sujeito da
função de direção econômica de todo o processo. Está ainda, e isso não é
dito, sob a mesma força econômica da competição e é também dominado pela
lógica do valor que explicitamos antes, devendo se submeter a essa lógica
dominante para extrair seu lucro comercial ou produtivo, a depender de onde
se situa. Se cresce de tamanho, se passa a empregar funcionários, todos os
problemas associados à função de direção reaparecem, pois, a administração



dos homens como pôr teleológico secundário é chamada a dar respostas às
contradições de base ou derivadas e ao problema da produtividade do
trabalho e do valor. Mas é curioso destacar que essa forma do trabalhador
conectado aos meios de produção como sua propriedade individual já é
conhecida. Vimos isso com o camponês livre, por exemplo. Os pequenos
comerciantes também são historicamente anteriores ao próprio modo de
produção capitalista. Essa forma do pequeno proprietário privado urbano ou
do campo não é nova, portanto. O historicamente novo foi a combinação do
trabalho sob comando do capital urbano-industrial que teve ao seu lado
formas já existentes, porém agora tais formas surgem reposicionadas e
modificadas nas condições alteradas pelo próprio desenvolvimento do
capitalismo. É isso que permite uma identidade e uma não identidade entre o
empreendedor de hoje e os pequenos proprietários individuais historicamente
anteriores. De toda forma, o pequeno proprietário individual efetiva a maior
parte da função de direção econômica se emprega outras pessoas, podendo se
converter num pequeno capitalista e assim por diante. Se permanece
proprietário individual efetiva a autodireção, porém sob lógica dominante do
capitalismo. Em suma, não está livre do capital embora possa considerar o
contrário. E como a maior parte tenta a sorte no plano da circulação, estamos
falando do lucro comercial que depende integralmente do mais-valor gerado
na produção. Em síntese, ainda aqui persiste o problema central de como
dividir o mais-trabalho. E nem é preciso mencionar que tais pequenos
proprietários frequentemente são absorvidos pelo capital, que se acumula e se
concentra a exemplo dos grandes varejistas. Quer dizer, também enfrentam
de maneira diferente os efeitos da lógica do valor.

Não podemos nem devemos ampliar essas considerações. Importa destacar
que as alternativas de servir ao Estado ou “libertar-se” do “patrão” não põem
ninguém “fora” das contradições mais importantes do modo de produção
capitalista. E são essas contradições que condicionam a função de direção
econômica em particular, como administração das coisas ou dos homens em
todas essas esferas. E nos diferentes modos de produção analisados, é
possível identificar a relação de identidade e não identidade entre a função de
direção econômica e seu território de gênese nos processos de trabalho em
fases muito regredidas no tempo. No capitalismo não seria diferente, mas sem
dúvidas desenvolve muito mais do que em qualquer outra época as técnicas
de administração dos homens que aparecem convertidos em coisas, em



objetos de uma manipulabilidade que dá resposta à lógica do valor e às
contradições associadas.

Administração das coisas no modo de produção sem
classes
Mas em quais condições de fato é possível um pôr teleológico secundário no
território econômico que estamos analisando sem ser, ao mesmo tempo, a
conversão dos homens em objetos de manipulação?

As nossas considerações iniciais mostraram que houve sociabilidades
humanas sem classes sociais. Ao mesmo tempo, o grau de desenvolvimento
social, técnico e humano encontrava níveis muito mais baixos do que foi
possível alcançar com a introdução da escravidão e, portanto, das classes
sociais. Essa contradição permitiu a longa e presente história da “pré-história
da humanidade”, como dizia Marx (1974). Todo o desenvolvimento,
continuado e aprofundado como nunca antes pelo modo capitalista de
produção, esteve até agora assentado na dominação do homem pelo homem e
isso reflete as contraditoriedades que estão por todos os lados. Se
compararmos a Grécia antiga com a moderna sociedade capitalista, veremos
que lá havia uma superioridade em termos de finalidade, em que o objetivo
da produção era engendrar o melhor cidadão (grego livre) à custa do trabalho
escravo. No capitalismo, a finalidade, como vimos, é a maior acumulação
privada da riqueza à custa do trabalho assalariado, que, por sua vez, é uma
forma superior do trabalho se comparado à escravidão (Marx, 2011).

O passo adiante de desenvolvimento não deve ser nem um retorno ao passado
nem uma outra sociedade de classes, mas a recolocação daquela forma
comunitária do passado num novo e superior patamar de desenvolvimento,
aproveitando todas as conquistas em termos de capacidade humana que a
“pré-história da humanidade” logrou alcançar até agora. O problema central
do mais-trabalho só pode ter resolução numa sociedade sem classes em que
os meios de produção não sejam propriedade de uma classe, não sirvam à
dominação dos homens pelos homens. Trata-se de encontrar meios
efetivamente práticos para que o desenvolvimento do indivíduo seja o
desenvolvimento de todos para muito além do trabalho. Em outras palavras,
superar as classes e avançar as forças produtivas significa trabalhar



infinitamente menos, e não mais.

É certo que nessas condições, a função de direção econômica continua a
existir. Alguma divisão técnica do trabalho é necessária à natureza das tarefas
que ainda nem imaginamos. O trabalho humano seguirá combinado de modos
ainda mais complexos e imprevisíveis. Aquela atividade de contabilidade, por
exemplo, que mencionamos antes será “mais necessária na produção
comunitária do que na capitalista” (Marx, 1985, p. 99). A administração das
coisas é um elemento ineliminável de qualquer sociedade futura e tenderia a
crescer vertiginosamente com a ampliação das forças produtivas sem os
entraves do acúmulo privado. Nessa direção, mesmo as funções de direção
burocrática, militar e política perderiam tendencialmente, com isso, grande
parte daquilo que as tornam necessárias.

Numa sociedade desse tipo a função de direção econômica perde seu caráter
contraditório. É reapropriada pelos “indivíduos livremente associados”
(Marx, 2013) no jogo de suas forças e capacidades, no conjunto de suas
decisões. Ela “volta” a existir em seu sentido comunitário, mas em condições
completamente alteradas. Existe uma expressão que ajuda a entrever esse
processo na realidade concreta. Chama-se autogestão essa configuração em
que a função de direção não se apresenta como uma força estranha, cindida
daqueles indivíduos e que os domina. A reapropriação dessa função, no
entanto, não tem efeito sem a destruição das relações de classes, pois, como
vimos, o mero fato de os dominados efetivarem a função de direção não
altera por si só o caráter antagônico do processo. Mas mesmo aqui nessa
condição alterada para além das classes a divisão técnica deve provocar
alguma cisão entre preparação e realização mediante a necessidade da tarefa,
sem se cristalizar como domínio entre classes sociais. Essa cisão, portanto,
atende a princípios de maior flexibilidade do que nas sociedades cortadas por
antagonismos e é condição objetiva para uma autêntica e concreta democracia
social. A função de direção acomoda igualmente nesse contexto os acordos
prévios, negociações e debates. É persistente, portanto, pores teleológicos
secundários. A diferença fundamental é que não derivam da lógica do valor,
agora inexistente, nem se cristalizam como função de uma classe, como meio
de apropriação do mais-trabalho. A manipulabilidade cessa e os homens
nunca caem novamente à condição de coisas dessa manipulação. Mas
estamos falando também de um contexto social já transformado. Diminuindo



a necessidade de trabalho, logo, diminui também a pressão por uma
administração dos homens. Além disso, nesse contexto alterado, nem mesmo
os indivíduos serão tal como os apreendemos agora, isto é, indivíduos
correspondentes a um modo de produção particular e orientado para a
acumulação. Alterar as circunstâncias futuras significa encontrar indivíduos
também modificados que não estão mais condicionados pelo exercício
racional do egoísmo (Marx, 2011).

A eliminação do antagonismo básico cria também outros problemas que
apenas no aqui e agora do devir será possível e necessário dar respostas
práticas para eles. A nós cabe reconhecer que a função de direção econômica
dá respostas às relações sociais de produção e que numa sociedade mais
avançada e sem classes a administração dos homens decresceria na mesma
proporção em que cresceria a administração das coisas. Cabe apenas entrever
na própria realidade presente a potência de sua alteração por via da superação
da dominação entre os homens.
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Introdução
Este capítulo investiga os motivos pelos quais a gestão contemporânea e o
neoliberalismo, onde se insere o gerencialismo, a despeito das inúmeras
demonstrações de sua incapacidade de responder satisfatoriamente aos
problemas econômico-sociais, continuam praticados, ensinados e exaltados
pelas organizações públicas e privadas, a grande mídia e as instituições de
ensino brasileiras. Para além dos seus beneficiários diretos e reais, o grande
empresariado, que obtêm elevada taxa de lucro e acumulação de riqueza, a
adesão de amplos segmentos sociais às formulações neoliberais e ao
gerencialismo é o fato social que procuramos explicar.

Para a compreensão desse fenômeno, realizamos um ensaio teórico que
inicialmente analisa o contexto de surgimento do neoliberalismo, a partir da
economia política – produção e relações de produção. Em seguida,
discutimos o conceito de ideologia e seus meios e agentes de difusão. Por
fim, debatemos as principais formulações difundidas pela gestão e economia
neoliberais, destacando suas debilidades e limitações. É a partir desse ponto
que procuramos encontrar as causas da surpreendente hegemonia dessas
formulações no ambiente das organizações e da academia.

Temos aqui, como ponto de partida desse capítulo, portanto, uma indagação
básica: como o projeto neoliberal, nas suas expressões gerenciais e
econômicas, cujas respostas aos grandes problemas da sociedade não
satisfizeram, sobrevive caminhando altaneiro nas instituições de ensino e nas



organizações brasileiras em geral?

O neoliberalismo pode ser definido como o resgate de valores liberais tais
como a confiança no papel do mercado como referencia econômica e ética; o
reconhecimento do individualismo como a grande força motora da
humanidade, a concorrência e a competição como recursos mais adequados
ao aperfeiçoamento e elevação da qualidade das coisas e das pessoas, o
Estado como um mal necessário, porém um mal, a ser reduzido; as políticas
sociais como um desincentivo ao trabalho e a lógica fundamental de que tudo
se deve obter pela troca, o que crescentemente mercantiliza todos os bens e
valores.

Neste último aspecto, vale lembrar que Marx já havia destacado que a grande
diferença entre as formações anteriores - feudalismo e escravismo - e o
capitalismo é que este não recorria à violência como sua forma preferencial
de extração do valor e exploração do trabalho, mas sim recorria
principalmente à troca. Em suas palavras:

a diferença entre a produção do capital e a produção de estágios anteriores é ainda simplesmente
formal. Rapto de seres humanos, escravidão, tráfico de escravos e trabalho forçado dos escravos,
aumento dessas máquinas trabalhadoreas, máquinas que produzem produtos excedentes, aqui
tudo isto é posto diretamente pela violência; no caso do capital, é mediado pela troca (MARX,
2011, p. 644).

O neoliberalismo posto em cena pela burguesia para enfrentar a crise dos
anos 1970/1980 cumpriu extraordinariamente esse papel. Relembrando, a
crise consistiu basicamente na profunda redução da taxa de lucro das
empresas e, ao par, na queda da produção nacional bruta (PNB ) dos países
centrais. Sejam os Estados Unidos da América, seja o Japão e igualmente a
Europa, todos tiveram, com raras exceções, seus percentuais de crescimento
reduzidos a cada ano das duas décadas referidas. Uma ilustração definitiva
pode-se fazer com o caso japonês, cuja média de crescimento na década de
1960 batia 10% e se viu reduzido ao crescimento médio de 3,6% nos anos
1970 (OCDE, 1986).

A crise provinha da saturação do mercado com os produtos fordistas, por um
lado, e da incapacidade de compra das grandes massas, por outro, além da
ocupação crescente dos espaços econômicos pelo Estado, reduzindo as
possibilidades de investimento dos capitais acumulados. Estas são algumas



explicações para o fenômeno da superacumulação apontado por Harvey
(1990).

Antes, foram exatamente a produção padronizada fordista e a intensa
atividade do Estado que se potencializaram para gerar um amplo e firme
crescimento ao longo de duas décadas, no mínimo – de 1950 a 1970. Foi o
modelo keynesiano-fordista em ação virtuosa. Nas palavras de Hobsbawn, os
“anos dourados do capitalismo” (HOBSBAWN, 1995, p. 253). O fordismo,
com sua produção em massa, padronizada, atendia à demanda crescente das
populações com melhor poder aquisitivo, graças aos termos de relações de
classe (regulação) criados após a segunda grande guerra. Por seu lado, o
Estado comprava ao mercado, empregava e prestava serviços variados, além
de executar políticas públicas (sociais e econômicas) razoavelmente
generosas, o que fazia dele o grande investidor, consumidor e empregador.
Cumpria a parte que lhe cabia dentro do acordo keynesiano e do Estado de
Bem Estar Social, conforme o contrato social do pós-guerra.

Segundo Dos Santos

neste mundo de pós-guerra, a paz havia sido produto de um vasto movimento progressista
mundial. Os aliados impuseram a democracia sobre o nazi-fascismo, os princípios de uma ordem
social onde a soberania nacional, a democracia e a justiça social e a confiança na unidade do
gênero humano serviam de princípios comuns para reordenar o mundo. O pleno emprego, o
bem-estar econômico, o desenvolvimento e o crescimento econômico passavam a ser ideias
universais (DOS SANTOS, 2004, p. 156).

É neste ambiente que se verificam as lutas de classe – econômica, teórica e
política. Estas lutas de classes foram parcialmente ganhas pelos setores
populares, que em certos (poucos) casos chegaram ao poder político (China,
Cuba, Vietnam) e em numerosos casos ampliaram direitos e proteções ao
trabalho.

Contudo, esse modelo keynesiano-fordista tornou-se um problema no plano
econômico. Primeiro porque a maciça produção, impulsionada pelos
investimentos em capital constante, haveria de esbarrar nos limites do
mercado. Neste sentido, vale mais uma vez lembrar Marx, para quem toda
crise em última instância é uma crise gerada pelo pauperismo das massas
consumidoras:

la razón última de toda verdadera crisis és siempre la pobreza y la capacidade restringida de



consumo de las masas, com las que contrasta la tendência de la producción capitalista a
desarollar las fuerzas productivas como si no tuviesen más limite que la capacidadad absoluta de
consumo de la sociedad (MARX, 2001, p. 455).1

Além deste aspecto de natureza estrutural do modo de produção, havia o
particular da base técnica da produção (composição técnica), o fordismo, cuja
padronização rigorosa levou a que, ao longo de vinte anos, o mercado viesse
a exibir nas prateleiras, com raras exceções, os mesmos produtos já existentes
na casa dos consumidores. Lembremo-nos de que Ford não só gostava da
padronização, como dizia que os seus produtos eram para a vida inteira:
“desejaríamos produzir artigos de duração ilimitada e jamais fazermos
mudanças inúteis que ponham fora de moda os nossos carros vendidos”
(FORD, 1964, p. 110).

Nestas condições, os consumidores não só já possuiam os mesmos produtos
oferecidos nas lojas, como os tinham inteiros e em pleno funcionamento. Isto
se verificava com a parcela dos consumidores com capacidade de compra, o
que potencializava a crise de realização, estruturalmente imposta pelo
pauperismo da outra parcela, a parcela majoritária das grandes massas do
povo.

Por isto, a despadronização e a inovação se colocaram como uma necessidade
urgente e fundamental para o enfrentamento desta dimensão da crise.

Em rigor, não foi o neoliberalismo que inspirou todo o esforço de
despadronização, inovação, customização, agregação de valor, melhoria
contínua e obsolescência programada e acelerada que faziam parte do
discurso de Schumpeter (1982), Toffler (1985) e Juran (1990). Estas ideias
eram antigas, outras dos anos 1970, antes da onda neoliberal. Mas sem
dúvida foram impulsionadas sem limite pela emergente economia política do
neoliberalismo. O problema era a crise em que taxas negativas de lucro
ameaçavam a sobrevivência das empresas. Este impulso sem limite é o perfil
neoliberal, porque para esta concepção de sociabilidade todas as barreiras
morais podem ser suspensas uma vez se possa passar do vermelho para o azul
no balancete da empresa.

A inovação e a obsolescência acelerada, a destruição criadora, como disse
Schumpeter (1961), ou ainda a gestão da qualidade, sua representação
gerencial, renovou os estoques e trouxe de volta os clientes às lojas.



A questão do Estado, esta sim, verdadeiramente foi resolvida pela fórmula do
aparente minimalismo neoliberal. O Estado, que ocupava grande parte dos
ramos de negócio atraentes – mineração, energia, telefonia, fornecimento
d’água, insumos químicos, educação, saúde, transporte público, etc -  deveria
sair dessas posições e ceder seus espaços ao investimento privado. Assim
ocorreu, através das privatizações e concessões, de modo que em breve
tempo todos esses ramos e alguns outros – pontes e estradas, por exemplo –
se transformaram em mercadoria, para serem vendidas, portanto para serem
opção de investimento. Os capitais acumulados, que circulavam na chamada
ciranda financeira, voltaram à economia real via privatizações e concessões.

Parcelas do grande volume de capital que se havia retraído em face da crise e
que então se acumulava nos bancos e agências de investimentos, na forma de
depósitos ou títulos, saíram do mercado financeiro e entraram no mercado de
bens e serviços. Compraram mineradoras e bancos públicos; investiram em
telefonia, energia, estradas, fornecimento de água/saneamento e outras
oportunidades oferecidas pelas reformas neoliberais do Estado.

Assim se minimizou o modelo keynesiano-fordista, dando-se lugar ao projeto
neoliberal que tirou parcialmente o capital da posição superacumulada em
que se encontrava. Em resumo, o capital se refez e se revalorizou, de um
lado, pela inovação, de outro, pelas privatizações e concessões, abrindo-se
um novo ciclo de crescimento econômico.

A economia política, esclarece Lênin, não é só a produção, são também as
relações de produção: “o objeto da economia política não é simplesmente a
‘produção’, mas as relações sociais que existem entre os homens na
produção, a estrutura social da produção” (LÊNIN, 1982, p. 29). Isto
significa dizer que a mudança empreendida pelo capitalismo, cuja identidade
atual é o neoliberalismo, conforme o definimos anteriormente, haveria de
também mudar as relações de produção, porque aí reside a chave da maior
expropriação de valor, do lucro e da taxa de lucro. Os termos até então
assumidos no pós-guerra foram e são submetidos à crítica, sob acusação de
protecionismo, paternalismo e corporativismo. Estas palavras ocuparam o
cenário da imprensa e da literatura ligeira que passou a preencher as estantes
de administração e de economia nas livrarias. No decorrer dos anos 1980 e
1990, e ainda presentemente, reformas trabalhistas se verificaram e se



verificam em todo mundo.  A especialização profissional deu lugar ao
trabalho multifuncional, a jornada de trabalho se tornou flexível, podendo se
estender a casa do trabalhador ou, sem remuneração correspondente,
estender-se no próprio trabalho, os direitos sociais e trabalhistas se tornaram
facultativos, podendo ser dispensados em contratos do que ficou conhecido
como trabalhador jurídico, pejotizado, cujo contrato o trata como uma
empresa, com CNPJ, e assim o despoja de todos os direitos trabalhistas e
sociais; os salários mínimos profissionais, bases remuneratórias das
profissões, passaram a ser considerados como valores máximos em carteira,
completando-se o pagamento com adicionais e gratificações condicionados à
produtividade, cooperativas de trabalho se transformaram em expediente para
burlar o recolhimento de tributos, inclusive os previdenciários, enfim, um
conjunto vasto e inesgotável de fórmulas que precarizaram o trabalho e
aumentaram a exploração, a extração de mais-valia, a incerteza e o
sofrimento dos trabalhadores. A refoma trabalhista recém aprovada no Brasil
é um exemplo desse retrocesso a relações sociais de trabalho do século XIX.

A recuperação das taxas de lucro das empresas e dos índices de crescimento
do produto, que resolveu em parte o problema do empresariado, foi
acompanhada de medidas que aprofundaram a extração de mais-valia e os
problemas dos segmentos sociais mais desfavorecidos, que constituem a
grande massa de empregados e subempregados. Em rigor, não só foi
acompanhada, mas essas medidas, como já observado, tiveram relevante
papel na recuperação das taxas de lucro e no crescimento do produto. Afinal,
o lucro é criado pelo excedente produzido e não pago, a mais-valia, ainda que
a forma dinheiro dependa da circulação da mercadoria. Ainda assim, as taxas
de crescimento continuaram aquém daquelas dos anos dourados, 1950-70, e
sucessivas crises conjunturais continuaram a se registrar em espaços de
tempo cada vez menores.

No que diz respeito ao Estado e seus serviços e políticas públicas, cuja
reforma tinha por objetivo reduzir custos e elevar a qualidade, pode-se
observar que, a despeito das possibilidades de acesso à informação e à
reclamação dos usuários, não se efetivaram as melhorias esperadas. Nos
tribunais de pequenas causas, são os serviços públicos concedidos (água,
energia, telefonia, transportes, etc) os campeões de ações judiciais. A
propósito, observou Paula, de modo ainda esperançoso, que “as agências



reguladoras foram constituídas, mas há ainda dificuldades no seu
funcionamento”, expressas nas queixas dos usuários, que abarrotam o
judiciário (PAULA, 2005, p. 136). Passados mais de dez anos desse
comentário da autora, não se têm notícias melhores, sabendo-se que nos
juizados de pequenas causas algumas concessionárias são tão demandadas
que contam com salas próprias e especiais para atender reclamações de
clientes.

Entretanto, nos espaços onde se formulam e reproduzem conhecimentos, as
escolas e universidades, a formação de gerações de novos economistas e
administradores está se dando com a surpreendente reafirmação dos valores
neoliberais, como se a economia política desta concepção de vida social
tivesse respondido positivamente aos problemas que declarava enfrentar. É
evidente que não se deve estranhar que os membros da classe dominante e
seus “oficiais” acolham esses valores neoliberais e os defendam. O que aqui
se coloca em evidência é a ampla aceitação dessas ideias em diferentes
segmentos sociais, sua hegemonia, e a enorme dificuldade encontrada pelas
forças que a elas se contrapõem.

A questão que se coloca, portanto, e que está posta nas primeiras linhas deste
texto, indaga sobre o porque isto acontece. A sobrevivência do projeto
neoliberal e seu andamento no Brasil, em particular, estão descolados da
objetividade de seus resultados práticos para a sociedade, como um todo.
Nossa hipótese é que, acima e além da recuperação das taxas de crescimento,
a vitória do neoliberalismo/gerencialismo se verifica no plano das ideias e
para isto um conjunto de recursos ideológicos foi e é produzido e mobilizado
em condições especiais sem precedentes. O sucesso dessas formulações,
apesar de suas inconsistências, deve-se, não exatamente à existência de um
pensamento único, mas à concentração de poder econômico que permitiu à
classe dominante o monopólio dos meios de expressão mais eficazes.

Marx, Gramsci, Althusser e Mészáros
É frequente encontrar a afirmação de que, a partir da Contribuição à crítica
da economia política, Marx teria dado um sentido diferente ao conceito de
ideologia. Eagleton, por exemplo, diz que ali, quando Marx se refere às
“formas ideológicas em que os homens adquirem consciência desse conflito



[econômico] e lutam para resolvê-los”, o pensador alemão teria dado à
ideologia um “sentido bem menos pejorativo da luta de classes no nível das
ideias, sem nenhuma indicação necessária de que essas ideias sejam sempre
falsas” (EAGLETON, 1997, p.79). Eagleton estava se referindo à conhecida
passagem da Ideologia alemã, quando se lê que

em toda a ideologia, os homens e suas relações aparecem invertidos como numa câmara escura,
tal fenômeno decorre de seu processo histórico de vida, do mesmo modo por que a inversão dos
objetos na retina decorre de seu processo de vida diretamente físico (MARX E ENGELS,
1989:37).

Frosini, na mesma linha, também se refere a duas acepções de um mesmo
conceito:

pode-se constatar que tal conceito é atravessado por uma dúplice instância [...] de um lado a
ideologia é a esfera imaginária, da qual é necessário prescindir se se entende fazer a história real
das sociedades; de outro a ideologia é a dimensão concreta na qual os homens levam adiante e
pensam suas lutas (FROSINI, 2014, p. 569).

Segundo sua análise, a primeira concepção, a ideologia como imaginação
descolada da vida real, “esfera imaginária”, se encontraria no A Ideologia
alemã, no Dezoito Brumário de Luís Bonaparte e, curiosamente, também se
revela no Prefácio de 1859, isto é, na antesala da Contribuição à crítica da
economia política. Voltaremos a esta curiosidade mais adiante.

A ideologia seria então um conceito que, a partir de Marx e Engels, parece a
alguns ter ganho duas conotações. Uma primeira, associada à ilusão, inversão
do real, a partir da condição humana de viver em um sistema econômico-
social invertido: aqui os homens que produzem perdem os bens que
produziram; os que não produzem, são seus donos. Haverá algo mais
contraditório e mais invertido?

Comentando isto, diz Engels que

os produtos, criados agora socialmente, não passavam a ser propriedade daqueles que [...] eram
realmente seus criadores, mas do capitalista. Nessa contradição, que imprime ao novo modo de
produção o seu caráter capitalista, encerra-se, em germe, todo o conflito dos tempos atuais. [...]
se revela a incompatibilidade entre a produção social e a apropriação capitalista (ENGELS,
1977, p. 47).

Portanto, desta contradição, nascem as outras, como aquelas que nos
aparecem todos os dias, de que é apenas exemplo a convivência de uma



economia cada vez mais rica, com uma massa de pobres cada vez maior.
Olhem em derredor e vejam as favelas nos morros das grandes cidades onde
populações crescem a cada dia. Leiam as estatísticas e constatem que o
mundo aumenta o seu produto bruto e os ricos se tornam cada vez mais
ricos.2 É sempre bom, em meio a referências teóricas, relembrar o mundo
real, com palavras que parecem esquecidas.

Especificamente sobre a ideologia, dizem Marx e Engels na Ideologia alemã
que

A produção de idéias, de representações, da consciência, está, de início, diretamente entrelaçada
com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, como a linguagem da vida
real. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens, aparecem aqui como
emanação direta de seu comportamento material… Os homens são os produtores de suas
representações, de suas idéias etc. mas os homens reais e ativos, tal como se acham
condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo
intercâmbio que a ele corresponde até chegar às suas formações mais amplas.( Marx e Engels
1989:36)

Então, nessa acepção, a ideologia é a formulação discursiva ou instituída que
retrata esse mundo (contraditório, invertido) de um modo compatível com a
“vida real [...] tal como se acham condicionados por um determinado
desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele
corresponde”. Por isto, “os homens e suas relações aparecem invertidos como
numa câmara escura”.

Mas dizem também Marx e Engels, uma página adiante, que

Totalmente ao contrário do que ocorre na filosofia alemã, que desce do céu à terra, aqui se
ascende da terra ao céu. Ou, em outras palavras: não se parte daquilo que os homens dizem,
imaginam, ou representam, e tampouco dos homens pensados, imaginados e representados para,
a partir daí, chegar aos homens de carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a partir
de seu processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos
ecos desse processo de vida. Material, empiricamente constatável e ligado a pressupostos
materiais. A moral, a religião, a metafísica e qualquer outra ideologia, assim como as formas de
consciência que a elas correspondem, perdem toda aparência de autonomia. Não têm história,
nem desenvolvimento; mas os homens, ao desenvolverem sua produção material e seu
intercâmbio material, transformam também, com esta sua realidade, seu pensar e os produtos de
seu pensar. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência.
Na primeira maneira de considerar as coisas, parte-se da consciência como do próprio indivíduo
vivo; na segunda, que é a que corresponde à vida real, parte-se dos próprios indivíduos reais e
vivos, e se considera a consciência unicamente como sua consciência (MARX E ENGELS,
1989, p. 37).



Podemos dizer assim que já então, na Ideologia alemã, Marx e Engels
apontavam para a existência de leituras diversas da realidade, as
representações determinadas pela vida material, “reflexos ideológicos e dos
ecos desse processo de vida”.

Quando Frosini nos diz que no Prefácio à Contribuição à crítica da economia
política, o Prefácio de 1859, ano de sua primeira edição, Marx traz os dois
conceitos – “neste último texto, as duas componentes da noção de ideologia
estão expressas na mesma frase” (FROSINI, idem) – o filósofo italiano reabre
a porta da compreensão do significado real de ideologia, para Marx. Há uma
ideologia que desce do céu à terra e há um ideologia que sobe da terra ao céu,
como lemos na segunda citação de A ideologia alemã.

Por ambas os homens “adquirem consciência desse conflito [econômico] e
lutam para resolvê-los”, “como emanação direta de seu comportamento
material”. Também os homens que trazem dos céus suas ideias, ainda que
neguem esta condição, às têm como emanação direta de seu comportamento
material. Isto igualmente serve para formar sua consciência e os armar para o
enfrentamento desse conflito.

A ideologia não escapa à divisão de classes e se encontra subordinada a ela,
na realidade concreta da vida material. Há ideologias no sentido de classes.
Por isto, as formas ideológicas constituem uma munição poderosa presente na
luta de classes em todos os seus planos – econômico, político e teórico.

Para Marx e Engels, as formas ideológicas burguesas – jurídicas, políticas,
culturais – e as formulações e ideias que delas derivam são dominantemente
produzidas sob controle da classe dominante, à semelhança do que fazem
com a produção material. É aliás esta dominação da produção material que
confere à classe dominante a dominação ideológica. Em suas palavras, em
passagem definitiva, dirá Marx que “os indivíduos que constituem a classe
dominante [...] dominam também como pensadores, como produtores de
ideias, regulam a produção e distribuição de ideias de seu tempo” (MARX,
1982, p. 39).

Acerca desta observação, explica Eagleton que se trata de

produção de ideias que legitimam o sistema. Isso é conhecido como ideologia. ‘As ideias da



classe governante’, escreve Marx em A ideologia alemã, ‘são em qualquer época as ideias
governantes’. Seria estranho topar com uma sociedade feudal pujante na qual a maioria das
ideias em circulação fosse fortemente antifeudalista. Como vimos, Marx achava que os que
controlam a produção material costumam controlar também a produção mental. A afirmação
ganha ainda mais força numa era de magnatas da imprensa e barões da mídia do que em sua
própria época” (EAGLETON, 2012, p. 126).

Esta é a chave para a compreensão da função política e social da ideologia,
cujo papel vai crescendo na abordagem do pensamento marxista, pós-Marx.

Assim é que Gramsci vai dizer que as ideologias “organizam as massas
humanas, formam o terreno sobre o qual os homens se movimentam”
(GRAMSCI, 1986, p. 62). Trata-se de “uma concepção do mundo, que se
manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em
todas as manifestações da vida” (IDEM, p. 16). Por isto, em passagem muito
expressiva dessa leitura da realidade, ele dirá, em Os intelectuais e a
organização da cultura, que

Uma das mais marcantes características de todo grupo social que se desenvolve no sentido do
domínio é sua luta pela assimilação e pela conquista ideológica dos intelectuais tradicionais,
assimilação e conquista que são tão mais rápidas e eficazes quanto mais o grupo em questão
elaborar simultaneamente seus próprios intelectuais orgânicos (IDEM, p. 9)3

Portanto, trata-se de uma disputa ideológica, a disputa pela hegemonia – isto
é, a liderança política e moral sobre a sociedade que é buscada pela classe
dominante. Nessa disputa, percebe-se em Gramsci a proeminência da escola,
do partido e do jornalismo.

Ao analisar o papel dos intelectuais e da organização da cultura, Gramsci
(1982) observa que “os grupos essenciais” criam seus projetos de produção e
organização cultural. Sua leitura é semelhante a de Marx, que associa a
dominação cultural à dominação econômica – “Cada grupo social, nascendo
no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção
econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de um modo orgânico, uma ou
mais camadas de intelectuais” (IDEM, p. 3); “os intelectuais são os
comissários do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da
hegemonia social e do governo político” (IDEM, p. 11).

Ele ilustra o que diz com o exemplo da igreja no sistema feudal:

A mais típica destas categorias intelectuais é a dos eclesiásticos, que monopolizaram durante



muito tempo (numa inteira fase histórica que é parcialmente caracterizada, aliás, por este
monopólio) alguns serviços importantes: a ideologia religiosa, isto é, a filosofia e a ciência da
época, através da escola, da instrução, da moral, da justiça, da beneficência, da assistência, etc. A
categoria dos eclesiásticos pode ser considerada como a categoria intelectual organicamente
ligada à aristocracia fundiária” (IDEM, p. 5).

Na moderna sociedade capitalista, os empresários criam os seus intelectuais,
queconceitualmente é todo aquele que predominantemente trabalha com a
“elaboração intelectual-cerebral” e menos com o “esforço muscular-
nervoso”:

Quando se distingue entre intelectuais e não-intelectuais, faz-se referência, na realidade, tão-
somente à imediata função social da categoria profissional dos intelectuais, isto é, leva-se em
conta a direção sobre a qual incide o peso maior da atividade profissional específica, se na
elaboração intelectual ou se no esforço muscular-nervoso (IDEM, p. 7)

Para ele, a escola era o campo de formação dos intelectuais: “A escola é o
instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis” (IDEM, p. 9).
Ela, mesma, a escola, constituída por intelectuais.

No essencial, é a ação dos intelectuais o elemento de formação da sociedade.
Nas palavras do pensador italiano, “o enorme desenvolvimento alcançado
pela atividade e pela organização escolar (em sentido lato) nas sociedades
que surgiram do mundo medieval indica a importância assumida no mundo
moderno pelas categorias e funções intelectuais” (IDEM).  Seu papel é fazer
a mediação entre a classe dominante e a sociedade como um todo. Como já
citado em passagem anterior, para Gramsci, “os intelectuais são os
comissários do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da
hegemonia social e do governo político”.4

Há enorme diversidade de intelectuais e até mesmo uma hierarquia de valor:
De fato,a atividade intelectual deve ser diferenciada em graus [...] no mais
alto grau, devem ser colocados os criadores das várias ciências, da filosofia,
da arte,etc.; no mais baixo, os administradores e divulgadores mais modestos
da riqueza intelectual já existente” (IDEM, p. 11/12).

Portanto, a escola é o ponto de partida. Mas a ela se somam “os criadores”
(formuladores), os divulgadores. Por isto Gramsci, em seu estudo sobre os
intelectuais e a organização da cultura dá especial atenção à escola, mas
também aos formuladores do pensamento e aos jornalistas, e, claro, ao



“príncipe moderno”, o partido. Seu estudo sobre os intelectuais, dedica várias
páginas aos escritores, pensadores, dentre eles, os religiosos, que construíram
narrativas filosóficas e romanescas na Italia; a seguir, debate longamente
sobre a escola e a escola unitária, para finalmente se alongar sobre o
jornalismo e suas diferentes formas.

Sobre a escola, já vimos o seu significado e a importância que o filósofo
italiano lhe empresta. Quanto ao jornalismo, lato senso, para o que ele se
volta na parte final mais substanciosa de suas análises sobre a
intelectualidade, ali já se vê um instrumento plástico, dinâmico, penetrante,
ao perfil do que encontramos hoje, para a formação das consciências.
Segundo diz, com uma ponta do cinismo maquiaveliano, no jornalismo “os
leitores devem ser considerados de dois pontos de vista principais: 1) como
elementos ideológicos, “transformáveis” filosoficamente, capazes, ducteis,
maleáveis à transformação; 2) como elementos “econômicos”, capazes de
adquirir as publicações” (IDEM, p. 163). Para ele,

todas as formas de jornalismo e de atividade publicístico-editorial [...] pressupõe outras forças a
integrar ou às quais coordenar-se [...] a existência, como ponto de partida, de um agrupamento
cultural (em sentido lato) [...] mais ou menos homogêneo, de um certo tipo, de um certo nível e,
particularmente, com uma certa orientação geral (IDEM, p. 161/162).

“Um agrupamento cultural em sentido lato”: um grupo de pressão, um think
tank, uma facção, um partido. Gramsci se detém sobre todas as formas de
jornalismo associado aos variados tipos de agrupamento, para usar a sua
expressão generalizante. Esta característica do jornalismo o leva a dizer que
“o elemento fundamental para a sorte de um periódico é o ideológico”(IDEM,
p. 179).

Tal qual se expressa Marx, comentando sobre o domínio da produção e
distribuição das ideias, Gramsci também vai destacar esta atividade
intelectual que se realiza através da escola, dos livros e dos periódicos, na
formação da hegemonia – liderança moral e intelectual sobre “o modo de
pensar, e, portanto, de agir e de pensar de uma inteira massa humana”, como
diz Frosini em seu estudo sobre ideologia em Marx e em Gramsci (FROSINI,
2014, p. 20).

Althusser, no trato do mesmo assunto, se reconhece um gramsciano:
“Gramsci é o único que avançou no caminho que retomamos”



(ALTHUSSER, 1985, nota da p. 67). Ele se refere à identificação de um
Estado ampliado, com aparelhos repressivos e instituições da sociedade civil
com relevante papel na construção da hegemonia. É isto que faz Guilhon
Albuquerque dizer que “a herança gramsciana na concepção de Althusser
amplia a noção de Estado” (IDEM, p. 17).

Althusser faz eco de Gramsci, de modo contributivo, reproduzindo a seu
estilo as palavras do pensador italiano. Nesse processo, a escola volta a ser
destaque e para melhor reprodução, colocada, como em Gramsci, em face da
igreja: “esta representação ideológica da escola, que faz da escola hoje algo
tão ‘natural’ e indispensável, e benfazeja a nossos contemporâneos como a
Igreja era ‘natural’, indispensável e generosa para nossos ancestrais” (IDEM,
p. 81). É isto que faz da escola, também para Althusser, o aparelho “que
desempenha um papel determinante na reprodução das relações de
produção”(IDEM).

Além da escola e da igreja, o pensador francês faz um extenso rol de
aparelhos ideológicos do Estado, onde se encontram o sindicato, o partido, as
instituições promotoras das letras, das artes e dos esportes, e os aparelhos a
que denomina de “AIE de informação”, onde estão a imprensa, o rádio, a
televisão, etc (IDEM, p. 68).

Finalmente, queremos destacar algumas linhas sobre o que nos diz István
Mészáros sobre o mesmo assunto. Para iniciar, comenta o filósofo húngaro
que

nas sociedades capitalistas liberal-conservadoras do Ocidente, o discurso ideológico domina a tal
ponto a determinação de todos os valores que muito frequentemente não temos a mais leve
suspeita de que fomos levados a aceitar, sem questionamento, um determinado conjunto de
valores ao qual se poderia opor uma posição alternativa bem fundamentada (MÉSZÁROS, 2004,
p. 58).

Em seu entendimento “a ideologia dominante do sistema social estabelecido
se afirma fortemente em todos os níveis, do mais baixo ao mais refinado”
(IDEM, p. 59). À semelhança de Marx, Gramsci e Althuser que entendem a
ideologia como um elemento de compreensão e impulsionamento, ele
também vai dizer que os discursos ideológicos são “indicadores práticos bem
fundamentados e estímulos efetivamente mobilizadores, direcionados às
ações socialmente viáveis” (IDEM, p. 66).



Igualmente chama a atenção para o fato de que

os representantes das tendências intelectuais dominantes [...] graças à sua posição privilegiada na
estrutura da produção cultural-ideológica – que é ao mesmo tempo uma forma de reprodução
ideológica – frequentemente obtêm êxito sem muita dificuldade (IDEM, p. 104).

Mas Mészáros faz questão de retomar a materialidade a que Marx se refere,
quando questiona a autonomia da ideologia, dizendo-a eco da vida real, tal
qual disseram Marx e Engels, em A ideologia alemâ: “parte-se dos homens
realmente ativos e, a partir de seu processo de vida real, expõe-se também o
desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida.
Material, empiricamente constatável e ligado a pressupostos materiais”, como
já citado. Por isto, diz Mészáros, que “a continuidade ou desaparecimento de
várias tendências e costumes ideológicos estão sujeitos a determinações
muito mais objetivas do que pareceria à primeira vista” (IDEM, p. 117).

Sendo assim, que determinações seriam estas?

Mészáros responde:

Se quisermos compreender os temas ideológicos dominantes nos vários climas intelectuais, é
necessário situá-los dentro do quadro de três conjuntos fundamentais de determinações: 1.Os
parâmetros socioeconômicos de uma fase histórica específica.2. Os principais movimentos
políticos e suas necessidades ideológicas e intelectuais. 3. As teorias e práticas científicas
importantes, assim como as várias filosofias e as auto-reflexões da ciência referentes a sua
função reguladora no complexo total das atividades humanas (IDEM, p. 116).

Como Gramsci e Althusser, ele, por exemplo, também reconhece o relevante
papel da educação na formação da consciência: “poucos negariam hoje que
os processos educacionais e os processos sociais mais abrangentes de
reprodução estão intimamente ligados” (MÉSZÁROS, 2008, p. 25).  Mas,
coerente com essas determinações da ideologia dominante, recorre a Marx e
Engels, nas Teses sobre Feuerbach, para relembrar que “os homens são
produto das circunstâncias e da educação”, mas “as circunstâncias são
modificadas precisamente pelos homens e [que] o próprio educador precisa
ser educado” (MARX e ENGELS, 1991, p. 290/291).

Por isto, ele vai concluir que “uma reformulação significativa da educação é
inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social no qual as
práticas educacionais da sociedade devem cumprir as suas vitais e



historicamente importantes funções de mudança” (MÉSZÁROS, 2008, p.
25). É mais uma recorrência a Marx: “a sociedade civil é o verdadeiro lar e
teatro de toda a história” (MARX e ENGELS, 1982, p. 28).

A educação, os intelectuais, os partidos, os jornalistas, os administradores -
os intelectuais-comissários - todos estes atores coletivos e individuais, são
responsáveis pela difusão da ideologia e operam em seu favor. Mas é o
conjunto destes agentes que opera em uma totalidade dialética. Sua ação é
causa e efeito, confirmando Hegel, para quem “causa e efeito não  são  dois
conceitos distintos, mas apenas um” (HEGEL, 2011, p. 211). Isso constitui o
processo da ideologização.

 Em síntese, sobre “os parâmetros socioeconômicos de uma fase histórica
específica”, agem “os principais movimentos políticos e suas necessidades
ideológicas e intelectuais”, providos e esgrimindo com “as teorias e práticas
científicas importantes, assim como as várias filosofias e as autoreflexões da
ciência referentes à sua função reguladora no complexo total das atividades
humanas”. Essa é a dialética das determinações que Mészáros nos oferece,
resgatando a lógica que corresponde à materialidade, ao real, que não se
movimenta senão em bloco.

Como os homens práticos gostam de indagar, qual o ponto de partida?

Todos esses nossos pensadores têm venerável respeito pela “praxis”, essa
polêmica palavra que, apesar de todos os variados conceitos, inevitavelmene
tem relação com a prática. Não é à tôa que Gramsci em seus esquemas de
segurança na cadeia, vai escolher “Filosofia da praxis” como sinônimo,
codinome, melhor seria dizer, para designar o marxismo (GRAMSCI, 1968,
Pequeno Glossário, s/nº).

O ponto de partida é a prática.

Este é o ponto de partida da classe dominante para a difusão de sua ideologia.
Ela age, por todos os meios, com todos os atores, todos os agentes, em todos
os espaços, constantemente. Mas principalmente ela age. De modo
sistemático, cotidiano, rotineiro. Não de modo esporádico, episódico,
eventual, performático.



O monopólio da expressão
Nos idos de 1990, falava-se do fim da ideologia – que em si constitui uma
ideologia do conformismo ou da vanglória – e, com o mesmo sentido de
queixa ou jactância, apontava-se para o pensamento único.

A União Soviética tinha desmoronado, parecendo levar consigo não só sua
economia, mas igualmente os fundamentos filosóficos e políticos que a
haviam criado. Circulava no mundo a vitória de Hayeck, exibindo-se o seu
prémio Nobel de economia, ganho sintomaticamente em 1974, como uma
espécie de certificado mundial do seu acerto teórico. O processo histórico do
capitalismo, o movimento dialético da história, passava pela síndrome das
crises: uma crise econômica, uma crise ideológica, uma crise política – tudo
reunido, em processo sequencial, se adotarmos o critério da predominância.

À crise da economia keynesiano-fordista, que punha em xeque a fórmula da
intervenção do Estado e da produção em massa, sucesso dos anos dourados,
1945/50 a 1965/70, seguiu-se a crise de confiança nos postulados da base
técnica (fordismo) e das concepções (produção democrática e populista,
humanismo, bem-estar social, solidariedade entre pessoas e povos e marcha
para o socialismo), para finalmente desaguar no questionamento do próprio
Estado como agente político regulador – papel histórico de comitê da classe
dominante, acentuado pelo capitalismo organizado que Hilferding  apontava
na Europa do início do século XX  e que o keynesianismo aprofundou.  

É essa base técnica e regime de acumulação – fordismo, keynesianismo,
Estado de bem-estar social e burocracia – que se projetou no imediato pós-
guerra pelos anos que se seguiram até 1970/75; é esse conjunto, que parecia
aos protagonistas da vitória aliada (1945) inaugurar um tempo de paz e
prosperidade, harmonia entre povos e classes, coexistência pacífica entre as
grandes ideologias, capitalismo x comunismo, que é submetido à crítica. Isto
antecede e principia, dialeticamente, a onda neoliberal, a nova globalização, o
Consenso de Washington e suas consequências.

É um abalo tão forte que leva um cientista politico, com o ferramental
analítico que daria a qualquer um a condição de não cometer tal afirmação,
dizer, como disse Fukuyama, que estávamos diante do “fim da história como



tal; isto é, o ponto final da evolução ideológica da humanidade e a
universalização da democracia liberal ocidental como forma final do governo
humano” (FUKUYAMA, 1990, p. 6).

Mas não é o pensamento único que emerge desse processo. O
questionamento do pensamento neoliberal e das suas políticas públicas se deu
de imediato. Um grande número de pensadores de todos os campos do
conhecimento reafirmou não só o pensamento keynesiano, mas igualmente o
pensamento marxista e outras expressões do pensamento crítico, onde se
inserem socialistas não-marxistas, sociais-democratas e até mesmo sociais-
liberais. Enfim, várias correntes que pensavam de modo diverso do que se
apresentava como “a forma final do governo humano” estavam vivas e
reagiam.

A questão portanto não deve ser colocada como pensamento único, mas
como monopólio da circulação das ideias. Trata-se de uma extensa ocupação
de espaço, no plano econômico e da administração, com as privatizações e
concessões de ativos e serviços públicos, além da sacralização dos
procedimentos gerenciais privados; no plano da educação, a mercantilização
crescente do ensino e da pesquisa, com a associação dos centros de ciência,
tecnologia e inovação públicos ao mercado; no plano da literatura e do
jornalismo com a produção de periódicos e livros, obras laudatórias e
repetitivas das fórmulas neoliberais e gerencialistas, e o oligopólio dos meios
de comunicação impressos, radiofônicos e televisivos. Esse é o fenômeno da
ideologização gerado pela classe dominante e que pretendeu transformar o
pensamento conservador, aquele que reconstruiu os paradigmas do século
XVII (ou um pastiche deles), em pensamento único pela via do monopólio da
expressão.

Esses meios promoveram um conjunto de afirmações que veio se
materializando em decisões e políticas governamentais e privadas. Nesse
conjunto se inscrevem

 

1. a avaliação de que a administração privada é qualitativamente superior
à administração pública, fundamentalmente porque existe o parâmetro
do lucro a imprimir eficiência, entendida eficiência como uma relação



positiva e crescente entre resultados financeiros e custo
2. a convicção de que as ferramentas da administração privada funcionam

bem para a gestão das organizações públicas de um modo geral

3. a ideia de que o mercado é um mecanismo capaz de fazer o controle do
serviço público, tal qual faz dos serviços privados, permitindo que o
consumidor/cliente reprove o serviço e o sancione, optando pelo
concorrente

4. a crença de que o Estado não dispõe de recursos para investir, porque
vive uma crise fiscal permanente, razão porque são necessárias as
parcerias público-privadas, se oferendo vantagens e compensações
atrativas para obter o investimento privado nos negócios públicos

5. a certeza de que ao tratar os trabalhadores como colaboradores se
estará humanizando a relação capital-trabalho

6. o crédito de que a multifuncionalidade é um procedimento que
proporciona a valorização do trabalho e a superação de sua
fragmentação alienante

7. a compreensão de que o empreendedorismo é a saída para a sociedade
moderna, dando-se ocasião de fazer a passagem do empregado mal
pago, do desempregado e do subempregado para a condição de
empreendedor/empresário

8. a percepção da economia como significando alguns índices e
indicadores, a saber: inflação, taxa de crescimento do PIB/PNB, taxa de
desemprego, taxa de câmbio, lucratividade, produtividade e valor das
ações.

Alguns fatos que testemunham em contrário dessas afirmações não têm
arrefecido o prestígio desse receituário. A observação prática de que o lucro e
o conceito de eficiência referenciado em custos têm trazido alguns
comportamentos inadequados à administração pública, não tem encontrado
eco na literatura, na mídia e nas escolas. Apesar de parecer evidente que a
busca por menores custos tem limite na administração pública, dado que
alguns serviços não podem passar por redução, sem a perda da efetividade, o
discurso da eficiência tem confundido alguns gestores e estudantes de gestão.
Veja-se por exemplo o caso das concessionárias de telefonia. A tentativa de



fazer com que as estruturas de fornecimento de sinais sejam exploradas em
toda a sua capacidade, tem levado a que o serviço se torne cada vez mais
precário, em face da sobrecarga. Cortes de custos em hospitais e postos de
saúde têm também trazido consequências negativas para os pacientes.
Observe-se por exemplo o que tem ocorrido com as Organizações Sociais
(OS) que no Rio de Janeiro receberam várias unidades de saúde para
administrar, sob critérios da eficiência privada. São as OS organizações
particulares, de gerenciamento privado, declaradas como sem fins lucrativos,
mas efetivamente funcionando movidas pelas verbas públicas de que se
apropriam, a titulo da remuneração prevista na  Lei n. 12.868, de 15 de
outubro de 2013. Esses administradores funcionam como se proprietários e
executivos fossem de uma “empresa de saúde”. Mas a distorção não para por
aí. O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem constatado
vários casos de corrupção, superfaturamentos, desvios de recursos,
promovidos pelas OS. Segundo o noticioso G1, do sistema Globo de notícias,
em  sua edição de 14/05/2015

O relatório do Tribunal de Contas do Município (TCM), que aponta uma série de irregularidades
nos contratos de terceirização do Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, já foi
encaminhado ao Ministério Público. O TCM também investiga outras denúncias contra as
Organizações Sociais (OS), como a da Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de
Holanda e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda. A fraude nessas
unidades é de pelo menos R$ 11 milhões. O TCM também suspeita que a maioria das OS
superfatura em 30% o valor dos medicamentos comprados e diz que a Secretaria de Saúde não
tem repassado todas as informações que são pedidas.

Igualmente algumas ferramentas da gestão privada, como a terceirização, têm
trazido problemas os mais variados, dado o tratamento diferenciado que os
terceirizados costumam receber de seus empregadores diretos. Falta de
cumprimento das obrigações sociais e discriminações variadas fazem parte
desses problemas, assim como um comportamento oportunista dos dirigentes
públicos de atribuir aos contratados trabalhos e horários que não conseguem
atribuir aos estatutários, aumentando as distorções das relações de trabalho no
setor. A fixação de metas, ponto alto da adoção das “melhores práticas” da
gestão privada, tem sido introduzida na saúde e na educação, com
consequências desastrosas. As metas na saúde afetam o atendimento e até
mesmo os procedimentos, uma vez que não raro os pacientes querem mais
atenção do que os 15 minutos-padrão que alguns postos e hospitais passaram
a fixar, a título de administração gerencial.  Na educação, metas de



aprovação, atreladas à distribuição de verbas e outros ganhos materiais às
escolas e aos professores, provocam distorções variadas. Escolas deixam de
reprovar, para apresentar índices elevados de bons resultados. No ensino
superior, as pós-graduações (mestrado e doutorado) também operam sob o
peso do produtivismo de artigos, em revistas qualificadas por um cartório de
qualificação da Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino
Superior, CAPES/MEC, denominado Qualis CAPES. O Qualis CAPES
classifica os periódicos em A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, atribuindo
pontos, respectivamente 100, 80, 60, 50, 30, 20, 10 e zero. Os critérios para
esse ranking são essencialmente formais, como o tempo de publicação, a
existência de Conselho Editorial, a regular periodicidade das edições, etc.
Nenhum dado de qualidade se pode aferir dessa classificação. Entretanto, os
programas de pós-graduação mestrado e doutorado recebem notas de
avaliação de conformidade, principalmente, com a quantidade de pontos que
obtêm seus professores através de artigos publicados. As notas podem
promover ou descredenciar um mestrado ou um doutorado. Todo tipo de
expediente, expertises e espertezas são usados. O autoplagio, a troca de
favores e o recurso aos relacionamentos pessoais são meios para obter
publicações em revistas qualificadas. Em recente pesquisa realizada com os
docentes da pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal
Fluminense, UFF – com 221 entrevistados, em universo de 515 docentes,
tendo margem de erro de 5% - a pergunta sobre qual o critério predominante
usado pelas revistas para escolher os artigos para publicação teve 61% de
respostas de que as revistas usam os critérios de qualidade e de contatos e
relações, ambos, indistintamente; 28,9% declararam ter publicado em revistas
que solicitam dinheiro, 14,9% confessaram ter publicado o mesmo texto duas
vezes e 16,6% disseram que traduziram textos já publicados para publicar no
exterior (GUIMARÃES FERREIRA, 2015, p. 104/106).

Portanto, a adoção de certos recursos de gestão privada, principalmente
aqueles que procuram quantificar resultados, devem ser relativizados, sob
pena de provocarem distorções que rebaixam o valor público do serviço
prestado.

Decorrência desse fundamentalismo privatista, os reformistas neoliberais
adotaram o mercado como melhor mecanismo de controle dos serviços
públicos. É o mercado o grande regulador, velha teoria que retornou, no



retorno geral dos valores liberais. Entre nós, o então ministro da reforma do
Estado, Bresser-Pereira escreveu no Plano Diretor da reforma e depois
confirmou em textos pessoais que o mercado é o melhor dos mecanismos de
controle, já que através da concorrência obtêm-se, em princípio, os melhores
resultados com os menores custos e sem a necessidade do uso do poder”
(BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 37). Trata-se da idéia de que os usuários do
serviço público funcionariam como os clientes de uma loja de departamentos
ou um restaurante, mudando de estabelecimento quando insatisfeitos – ideia
sintetizada no conceito de “cidadão-cliente”. É evidente porém que, se isto
fosse verdade, a cada concessão do Estado não seria necessário criar uma
agência reguladora. O mercado regularia preço e qualidade da energia, do
fornecimento de água, do transporte público, da saúde complementar, etc. O
regime monopolista ou oligopolista prevalecente não dá ao usuário dos
serviços públicos a possibilidade de trocar de fornecedor da energia ou da
água, de metrô ou de plano de saúde como acontece a um cliente de
restaurante, sapataria, taxi ou hotel. Acrescente-se que os grupos econômicos
que controlam esses serviços públicos concedidos operam de modo
cartelizado, sendo indiferente se, por exemplo, optamos pela operadora de
telefonia móvel Oi, Claro, Tim ou Vivo. Suas diferenças, para o bem e para o
mal, se anulam.

Do mesmo modo, também é discutível a suposição de que as parcerias
público-privadas se dão por necessidade de um Estado financeiramente
incapaz de realizar as obras públicas demandadas. No Brasil, o jornal  O
 Globo  anuncia  curiosamente  que  é  o  banco  público  nacional  de
 fomento,  Banco Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social
 (BNDES),  que  financia o grosso  das parcerias  público privadas:  “o
investimento para elevar a coleta de esgoto de 15% para 90% será de
aproximadamente R$ 375,9 milhões, sendo R$ 263,1 milhões financiados
pelo BNDES” (O GLOBO, 2008).  Uma simples operação aritmética nos
mostra que isto é 70% de investimento público. Semelhante peso terá o
BNDES no  programa  de  expansão  do saneamento e da mobilidade urbana
na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, conforme divulgou o próprio
governo, em maio de 2010  (SKYSCRAPERCITY, 2010). O mesmo
aconteceu nas construções e reformas dos estádios de futebol do Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, Salvador e Rio Grande do Norte. A
Agência Brasil, ao  anunciar  a  parceria  público-privada  para  a  área  da



 saúde,  em  Salvador,  com  a  inauguração  do Hospital  Geral  do  Subúrbio,
 traz  a  interessante  declaração  do  chefe  do  Departamento  de
 Estruturação  de Projetos do BNDES, Alexandre Porciúncula: “Bom para o
poder concedente, para a população que vai ser atendida e para o setor
privado também. Tem que ser uma coisa muito equilibrada e com uma visão
de longo prazo”  (AGÊNCIA  BRASIL,  2010).  O mesmo jornal O Globo, a
 propósito  das  parcerias  público-privadas,  no “Caderno Economia” de 8 de
maio de 2011, abre a manchete “De hidrelétricas a refinarias e estádios, tá
tudo dominado”.  Nessa matéria se diz, finalmente, que “uma  quantidade  de
 investimentos  no  país  vista  somente  na  época  do ‘milagre  econômico’,
 na  década  de  70,  (as  empresas)  deixaram  de  ser  apenas  construtoras  e
 se transformaram  em verdadeiros  conglomerados  de  infraestrutura,
 atuando  em  áreas  que  vão  do  petróleo  e energia elétrica a
telecomunicações e agronegócio” (O GLOBO, 2011). Mas sempre é o
Estado, através principalmente do BNDES, que cobre a maior parte do capital
empregado. Segundo a BBC Brasil, em sua edição de 14 de julho de 2011,
“o Financial Times comenta que a carteira de empréstimos da instituição é
três vezes maior do que a do Banco Mundial e afirma que o seu papel central
na economia e no setor corporativo do Brasil é objeto de polêmica”. O jornal
se refere ao BNDES, reproduzindo a manchete do Caderno E&N, do Estado
de São Paulo de 10 março de 2011: “BNDES empresta 391% mais em 5 anos
e supera em três vezes o Banco Mundial”. De fato, os balanços registram um
volume de empréstimos do BNDES de US$ 96,32 bilhões, enquanto o BIRD
emprestara US$ 28,85 bilhões, no período. Vale dizer que a própria Lei nº
11.079/2004, das parcerias público-privadas, incentiva esse elevado volume
de recursos públicos nas contratações de PPPs, quando admite que fontes
públicas financiem até 90% do empreendimento.5 Isto não é uma
demonstração de quem não tem recursos para investimento, mas o seu
contrário.

Não se trata de isuficiência de capital público, mas sim que o setor privado
dispõe do dinheiro público para fazer obras associadas a serviços que de
acordo com a legislação das parcerias público-privadas serão administrados
pelo próprio setor privado.

Observem que estamos tratando daquelas verdades, anteriormente listadas,
que são difundidas pelos meios de comunicação, mas também em salas de



aula, onde os formandos as reproduzem fielmente em seus trabalhos
acadêmicos e comentários gerais. Mesmo que a evidência diária e textos
esclarecedores lhes provem o contrário.

Ali, os estudantes, em particular dos cursos de administração, assimilaram a
vulgaridade de tratar os trabalhadores, assalariados, funcionários ou
empregados sob o título eufemístico de colaboradores. Pouco importa que se
explique que colaborador é alguém que se dispõe a ajudar, mas não alguém
que obrigatoriamente está cumprindo um contrato de trabalho, do qual
depende para sobreviver, sob ameaças abertas ou dissimuladas de demissão.
A expressão, usada por Ford nos idos de 1920 (FORD, 1964, p. 91), foi
recuperada por algum empresário envergonhado de tratar seu empregado pelo
nome próprio, tal a conotação realmente indigna de algo que sobrevive a toda
evolução histórica: a divisão de classes, com suas desigualdades materiais e
sociais e principalmente com a exploração do trabalho. Infelizmente, não são
colaboradores - são trabalhadores, que têm apenas sua força de trabalho para
vender e que podem ser dispensados a qualquer hora para reduzir o custo e
manter a taxa de lucro e o bem-estar do empregador.

Trata-se de uma diferença tão grande entre ambos – patrão e empregado –
que o chamado ao empreendedorismo no Brasil, como em grande parte do
mundo, se converteu no programa mais bem sucedido da história moderna do
capitalismo. Milhões de pessoas no Brasil, 34,5% da força de trabalho, se
dizem empreendedores (GEM, 2014). Não querem ser colaboradores. Como
se anunciam, querem ser patrões. Ainda que patrões exclusivamente de si
mesmos, como Micro- Empreendedores Individuais – MEI.

A maior parte desses empreendimentos/empreendedores (66,1%) não possui
qualquer empregado, 17,8% têm apenas um empregado e 8,9% dois,
totalizando 92,8% de “empresas” de no máximo 2 trabalhadores (GEM,
2013, p. 13). Vale dizer ainda que a faixa de renda predominante é de menos
de 3 salários mínimos (61,6%). Nas regiões Norte e Nordeste, esses
percentuais alcançam 73,4 e 66,0%, respectivamente (IDEM). Suas jornadas
de trabalho são exaustivas, superando frequentemente 12 horas de trabalho e
não raro vão à falência, vendo as suas economias de vida se estiolarem de
uma hora para outra.

Esse discurso ideológico do empreendedorismo, no entanto, tem recebido



intenso apoio do governo e constitui hoje uma das linhas auxiliares do
pensamento conservador. Vem fortalecendo o retrocesso da consciência
social e sendo base para propostas de corte de direitos trabalhistas e sociais,
de modo que os custos se adequem às baixas receitas obtidas pelos tais
empreendimentos de um ou dois empregados. Além disto, as precárias
condições de manutenção de uma microempresa obrigam a que esse micro
empresário pague os piores salários e praticamente suprima direitos e
obrigações trabalhistas e sociais. A edição do jornal Valor Econômico de 31
de julho de 2018 publica pesquisa da LCA Consultores, com base em
microdados do IBGE, informando que, de 2016 para 2018, cresceu 51% a
quantidade de microempresários sem CNPJ, no Brasil, os quais mantém 1,8
milhões de empregados evidentemente sem carteira do trabalho e
precarizados. A própria vida de um MEI é despossuída de direitos: não tem
horário de trabalho definido, não tem férias, previdência, assistência a dias
parados, etc, a menos que contrate isto com o INSS, um banco ou uma
seguradora privada, a preços muitas vezes inacessíveis.

Nesse cenário de precarização, a multifuncionalidade vem se transformando
em recurso de superexploração do trabalho, quando trabalhadores são
demitidos e suas funções passadas para os sobreviventes na empresa. Ohno,
criador da multifuncionalidade na Toyota, quis impingir aos leitores de seu O
sistema Toyota de produção a ideia de que a multifuncionalidade daria aos
trabalhadores o sentido da totalidade por que eles “participam na construção
de um sistema total na área de produção. Dessa forma, o indivíduo pode
encontrar valor no seu trabalho (OHNO, 1997, p. 35). Na verdade, o sentido
do trabalho é perdido principalmente pela expropriação, pela apropriação que
o capitalista faz do bem produzido pelo trabalhador, coisa que a
multifuncionalidade agrava, ao contrário de amenizar. Efetivamente, o valor
agregado pelo trabalhador se faz maior e sua perda, sua alienação material,
igualmente aumenta.

São sucessivos discursos manipulatórios, em que uma dimensão aparente das
coisas ou uma dimensão reduzida é destacada sobre a situação concreta,
dando-se uma espécie de eclipse da realidade.

Neste caso também se inscrevem os índices e indicadores econômicos. O
produto bruto ou produto nacional tem suas taxas de crescimento celebradas



como algo abrangentemente positivo. Entretanto, seja o PIB crescente, seja a
taxa de inflação cadente, a taxa de desemprego ou de câmbio, a lucratividade
das empresas, a produtividade e o valor das ações, todo este conjunto de
índices e indicadores, que são tomados como termômetro da vida econômica,
não pode ser considerado sem passar pelo crivo da pergunta a quem isto de
fato está servindo? Diante deles, precisamos fazer esta pergunta. Não há
lugar para o conhecido comentário, ouvido na época da ditadura, de que “a
economia vai bem, mas o povo vai mal”.

Em outras palavras, economia não é a situação das empresas e os números
globais de produção. Economia é produção, relações de produção, circulação
e distribuição. Diz respeito também à origem e ao destino da produção, ao
como ela repercute sobre a sociedade e como os problemas humanos
relacionados com as necessidades materiais podem ser enfrentados. Por isto
Nordhaus e Tobin, em seu trabalho de título sugestivo Is Growth Obsolete?,
vão afirmar que a questão do bem estar social é uma questão econômica,
razão para o PNB ou PIB já não representar uma medida suficiente do êxito
econômico (NORDHAUS; TOBIN, 1972).

PIBs que crescem não são necessariamente animadores, porque eles podem
estar crescendo, mas sendo concentrados em mãos de poucos. Ou se
verificando sob o peso da exploração igualmente crescente do trabalho, da
destruição ambiental e de consequências onerosas a curto, médio e longo
prazo, prejudicando as gerações futuras. Daí a referência ao desenvolvimento
sustentável. É o reconhecimento de que o desenvolvimento (?) nem sempre é
algo que não deixe uma herança negativa às gerações por vir. Não é à tôa que
mesmo economistas da ordem capitalista, como Paul Samuelson, questionam
o PIB como medição de valor de uma sociedade. Ele propõe a criação de um
novo índice, o BEL, Índice de Bem Estar Líquido. O BEL seria uma conta de
agregados positivos e agregados negativos, cujo saldo seria o Bem-Estar
Econômico Líquido (SAMUELSON, 1975). Este mesmo raciocínio se faz em
algumas sociedades acerca do desempenho das empresas, quando o Estado
passou a exigir que, além do balanço contábil-financeiro, um Balanço Social
fosse publicado demonstrando que o crescimento da rentabilidade de uma
empresa está ou não está se dando à custa de cortes de postos de trabalho,
degradação ambiental ou golpes sobre os clientes. Finalmente, com a mesma
atenção para com os malefícios que se escondem sob os indicadores e



índices, surgiu o IDH, Índice de Qualidade de Vida. Mas os cuidados têm que
ser tantos que estudos recentes estão advertindo para as distorções que se
escondem sob o IDH, afinal um índice constituído por apenas 3 indicadores
sintéticos: a escolaridade, a renda e a expectativa de vida. Não são poucas as
cidades com bom IDH, especialmente aquelas chamadas cidades-dormitórios,
cidades vizinhas de grandes centros, cuja realidade nas periferias é de miséria
e degradação humana, ainda que sua renda per capita seja boa, a escolaridade
elevada e a média de idade alta.

Tudo isto nos obriga a relembrar a passagem já citada de Mészáros que nos
adverte de que “o discurso ideológico domina a tal ponto a determinação de
todos os valores que muito frequentemente não temos a mais leve suspeita de
que fomos levados a aceitar, sem questionamento, um determinado conjunto
de valores ao qual se poderia opor uma posição alternativa bem
fundamentada” (MÉSZÁROS, 2004, p. 58).

Conclusões
Colocamo-nos uma questão inquietante, qual seja, o porquê das formulações
neoliberais, que compõem a administração contemporânea e o
neoliberalismo, continuarem a ser tratadas como verdades e acertos, apesar de
sua baixa efetividade.

Não se trata de um pensamento único que se impôs, mas de um pensamento
dominante que se fez monopolista de um modo incomparável aos tempos
passados. É o resultado decorrente da elevada concentração de poder e
dominação econômica, se constituindo como monopólio dos meios de
expressão mais eficazes.

As observações críticas aqui realizadas – posições alternativas pelo menos
razoavelmente fundamentadas – não são em sua grande maioria
desconhecidas. Outros analistas têm chamado a atenção para o ilusionismo de
certas afirmações, dentre elas as que acabamos de criticar.

O dia-a-dia dos cidadãos, dentre eles os intelectuais, no sentido gramsciano,
também testemunha que as fórmulas de gestão contemporânea e as soluções
neoliberais não têm efetividade; não respondem aos problemas da sociedade,



em particular dos mais necessitados.

Entretanto, todas aquelas formulações ideológicas e outras semelhantes têm
evoluído na sociedade brasileira, no âmbito das organizações públicas e
privadas.  As escolas de administração, principalmente, mas não só,
difundem aquelas crenças e convicções, formando uma geração de
profissionais imbuídos daqueles valores, como se fossem verdades de algum
livro sagrado.

Os livros igualmente reproduzem as mesmas afirmações, sendo
frequentemente os diferentes títulos de obras didáticas, de autores diferentes,
dotados do mesmo conteúdo e das mesmas anunciadas “melhores práticas”.
Isto seria razoável se não tratássemos de ciência social, com variadas
correntes e abordagens, críticas e contraditórias. As revistas seguem o mesmo
caminho, submetidas a editores e avaliadores que reforçam o caráter
ideológico dominante e censuram as produções contra-hegemônicas.

Na imprensa, os artigos e entrevistas de especialistas na área de
administração e economia repetem sem cessar essas afirmações, formando
uma massa crítica avassaladora e transformando, finalmente, um pensamento
dominante em pensamento monopolista.

Os programas de entrevistas nas principais TVs por assinatura, no Brasil,
reúnem frequentemente de dois a três entrevistados, supondo-se ali alguma
diferenciação. Mas a única diferença observável são os nomes das
consultorias ou instituições privadas a que os também diferentes
entrevistados pertencem. Raramente, seguindo talvez um intervalo
programado, aparecem figuras estranhas a esse padrão e, nessas ocasiões, se
pode verificar alguma divergência, para provar que não existe pensamento
único e, a seguir, preservar o monopólio da divulgação do pensamento.

Infelizmente, não é o contraditório a marca da “imprensa livre”. A liberdade
de imprensa no Brasil adquiriu um conceito igualmente neoliberal. Ela se
refere ao direito que têm os grupos privados mais poderosos de continuar
exercendo o monopólio da distribuição das ideias. O controle dos meios de
comunicação, em sintonia com o controle dos meios da produção material, ao
invés de ser livre é de fato concentrado em mãos de poucos grupos,
reproduzindo-se, no plano da distribuição das ideias, o oligopólio econômico.



Como tivemos ocasião de ver, a ideologia dominante não é dominante por se
beneficiar de uma construção lógica perfeita ou de uma referência factual
inquestionável. Há uma relação direta entre o controle da produção e
distribuição da riqueza e o controle da produção e distribuição das ideias.
Essa relação é o que explica que afirmações tão sujeitas à crítica e tão
inconsistentes diante da realidade diária continuem a ser acolhidas nos
ambientes da educação e das organizações públicas e privadas.

É no plano da luta ideológica, mas expressando principalmente o nível
desigual das lutas de classe econômica e política, que esse estranho fenômeno
se explica. Em outras palavras, com o império do poder econômico e sua
forma política insuficientemente questionados, o neoliberalismo e suas
práticas, onde o mercado e a gestão privada são sacralizados, ganharam o
embate entre os intelectuais, pela organização de nossa cultura,
principalmente nos campos da educação e do jornalismo, e não encontraram
ainda oposição capaz de enfrentá-los.

Superar essa dominação foi e continua a ser um difícil desafio que, na
sociedade de massas, ganhou o status de fundamental. Especialmente difícil
porque essa superação não se dá nos limites de uma frente de luta, mas em
sua totalidade – as lutas de classes econômica, política e teórica.
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O Materialismo Histórico e Dialético:
Porque Ser Contra-hegemônico (Pode)

Não é Ser Contra o Capital
Janaynna de Moura Ferraz

Deise Luiza da Silva Ferraz

Nosso capitalista fica perplexo. O valor do produto é igual ao valor adiantado. O valor adiantado
não se valorizou, não gerou mais-valor, portanto, não se transformou em capital. [...]. É possível
que o capitalista, instruído pela economia vulgar, diga que adiantou seu dinheiro com a intenção
de fazer mais dinheiro. [...]. Ele ameaça todo tipo de coisa e está resolvido a não se deixar
apanhar novamente. De agora em diante, em vez de ele próprio fabricá-la, comprará a mercadoria
pronta no mercado. Mas se todos seus irmãos capitalistas fizerem o mesmo, onde ele encontrará
mercadorias no mercado? E dinheiro ele não pode comer. Prega, então, um sermão. Diz que é
preciso levar em conta sua abstinência. [...] Qualquer que seja o mérito de sua abstinência, não há
nada com que possa recompensá-la, pois o valor do produto que resulta do processo não é mais do
que a soma dos valores das mercadorias lançadas na produção. Portanto, que ele se contente com
o pensamento de que a virtude compensa. Em vez disso, ele continua a importunar. [...] E eis que
nosso amigo, até aqui tão soberbo, assume repentinamente a postura modesta de seu próprio
trabalhador. Ele próprio, o capitalista, não trabalho? Não realizou ele o processo de controle e
supervisão [...] ? Mas seu próprio overlooker [supervisor] e seu gerente dão de ombros. Enquanto
isso, ele já assumiu, com largo sorriso, sua fisionomia usual. Ele nos rezou toda essa ladainha,
mas não dá por ela nem um tostão. Esse e outros subterfúgios e truques baratos ele deixa aos
professores de economia política, que são pagos para isso. - Karl Marx, 2013, p. 269

Introdução
O caminho científico hegemônico produziu-se na modernidade assegurado
pelo uso da lógica formal, por meio do discurso da neutralidade do
pesquisador, por oferecer modelos e/ou procedimentos padronizados
mantendo o pesquisador em campos previamente traçados. A partir da
compreensão de que o real é um complexo de complexos, o meio de o
apreender poderia ocorrer simplificando-o, seja este real (parcial) resultado
das relações humanas ou não. A constituição da ciência (hegemônica) se dá
em concomitância com sua própria parcialização, com o próprio movimento
de divisão técnica e social do trabalho. Tal trajeto não impede o progresso
tecnológico, ainda que, em determinados momentos, diminua sua marcha em
função de não inserir em seu complexo explicativo os nexos entre as



particularidades. Desse modo, as fronteiras criadas dentro do processo de
conhecimento do real encontram limite no próprio real que se nega as
simplificações arbitrárias.

Mediante a impossibilidade de enquadrar o real ou de tratar o não
emoldurável como meros outliers, a resposta da comunidade científica
caminha por, ao menos, duas rotas: a superação da disciplinaridade ou a
superação da incomensurabilidade paradigmática. Ambas, ainda que de
formas distintas, seguem o pressuposto da primazia da ideia sobre a
materialidade. Portanto, oferecem como solução o próprio fator que gera o
problema. Resposta aceita - ainda que com resistência pelos mais ortodoxos -,
uma vez que ela não impossibilita o avanço do progresso tecnológico,
tampouco obstaculiza a manutenção das formas de controle antagônicas da
sociabilidade do capital. O resultante desse movimento é, antes, a
exacerbação da competição - e de todos os males para a saúde física e mental
- entre produtores de conhecimento ao invés do que a produção de um
conhecimento que dê conta de explicar o próprio desenvolvimento histórico
em sua totalidade. Concorrência que é característica inexorável do modo de
produção em que vivemos e que exaspera a competição entre produtores, mas
que resume o problema a uma questão de falta de diálogos, intolerância,
ortodoxias, etc. Consiste, mais uma vez, no fenômeno explicado pela sua
aparência.

A Ciência Administrativa não está apartada desse movimento. Tendo como
objeto fundante de sua disciplinaridade o processo de produção enquanto
processo de valorização, já de início necessita tomá-lo de forma parcializada
e estar a serviço de um determinado progresso tecnológico. Porém, como
dito, os elementos do real não comportados dentro dessa forma hegemônica
de produção de conhecimento se impõem, e a necessidade de romper com a
disciplinaridade e/ou paradigmas também é acionada pelos estudiosos do
“administrar” e a resposta, em sua forma mais desenvolvida, institui-se
enquanto parte do campo disciplinar da Ciência Administrativa como Estudos
Organizacionais. Acirram-se, portanto, os conflitos frutos da competição
entre os produtores de conhecimento, afinal, em última instância, aqueles
cujas ideias resultarem em tecnologias a serem inseridas no processo
produtivo permitindo intensificar o processo de valorização, poderão, mais
facilmente, acessar os escassos recursos - que assim o são, não por serem



escassos - destinados à produção de conhecimentos.

Sumarizando, as necessidades do processo de valorização do valor
condicionam o próprio processo de produção de conhecimento científico e as
relações entre os produtores desse conhecimento. Adoecimento físico-
psíquico, assédio moral e sexual, suicídio, empobrecimento relativo, etc. não
são, portanto, desdobramentos surpreendentes desse processo. Negar esses
desdobramentos passa por compreender, igualmente, que impingimos a nós,
produtores de conhecimentos científicos, o mesmo que o conhecimento que
produzimos impinge aos que estão envolvidos no processo que temos como
objeto de investigação, independente de ser esse conhecimento resultado de
diálogos disciplinares, paradigmáticos ou, não serem. Eis uma necessidade
posta: alterar as mazelas dos desdobramentos das relações entre os produtores
de conhecimento demanda superar os modos de produção desse
conhecimento.

E, nesse sentido, uma possibilidade de mediação necessária também se
apresenta: o Materialismo Histórico Dialético, doravante, MHD. Nesse
sentido, objetivamos refletir sobre as potencialidades emancipatórias que a
adoção do MHD pode produzir, em especial a partir das Ciências
Administrativas, uma área da ciência que se propõe a inquirir como os seres
humanos organizam suas relações de produção e reprodução objetiva-
subjetiva da vida. Ademais, além de produzir conhecimento científico
também é a área que mais forma trabalhadores e trabalhadoras especializadas
conforme uma determinada necessidade da divisão técnica do trabalho, haja
visto que a Administração é a graduação mais procurada no Brasil (CFA,
2016). Estaria a Administração contribuindo para a limitação do campo da
visão cognitiva de pesquisadores e gestores em razão de intentar manter a
ordem vigente em detrimento de uma possível (e desejável) transformação
(LOWY, 2000)? Eis uma pergunta que convidamos o leitor e a leitora a
responder.

Para possibilitar que aqueles e aquelas que nos lêem produzam suas próprias
conclusões, estruturamos esse texto de modo a apresentar uma reflexão sobre
a limitação, tanto da perspectiva positivista e seus desdobramentos que, ao
fatiar o real estabelece as fronteiras disciplinares como obstáculos para
conhecê-lo, quanto às limitações das propostas que visam a multi, inter e



transdisciplinaridades enquanto luta contra-hegemônica, porém, não
necessariamente emancipatória. Após, apresentamos a potencialidade do
MHD de tornar o real concreto em concreto pensado, trazendo para a
compreensão a contradição capital-trabalho e a necessidade da superação da
propriedade privada dos meios de produção enquanto elemento determinante
para superação da auto-alienação do trabalho.

A ciência de Marx, as ciências administrativas e os
estudos organizacionais
Sabemos que a dificuldade na compreensão e uso do método marxiano se
inicia pelo fato de Karl Marx não ter deixado em seus escritos uma
sistematização de procedimentos, apresentando apenas observações pontuais
e esparsas em algumas de suas obras (LOWY, 1991; NETTO, 2011). Mas
isso não decorre de uma negligência, trata-se do desdobramento de sua
postura frente ao real-concreto e à produção do conhecimento sobre esse real.
O MHD, diferente do método positivista e dos demais que compõem o que
Tonet (2013) chama de ciência moderna, não está sustentado em uma
perspectiva epistemológica, no seu lugar, investiga-se a gênese dos
fenômenos a partir da ontologia do ser (LUKÁCS, 2013).

Marx fez uso do seu próprio caminho para perscrutar o movimento real de
constituição da sociedade burguesa, caminho investigativo que adotou por
toda a sua obra e que é um desdobramento da superação das limitações
produzidas pelos sistemas filosóficos que o precederam, à guisa de exemplo:
A lógica dialética de Georg Hegel e o materialismo de Ludwig Feuerbach. O
objeto da investigação de Marx foi o sociometabolismo do capital e como ele
se desenvolveu na sociedade burguesa. O filósofo de Trier buscou
compreender os nexos dos fatores determinantes que fazem a sociabilidade
capitalista ser o que ela é. Na multiplicidade do diverso, desvendou as
categorias universais e seu devenir necessário (ARON, 1999; NETTO, 2011;
CHAUI, 2012), permitindo, portanto, compreender as manifestações
universais em suas particularidades e singularidades dentro do movimento de
totalidade do real.

Partindo das relações sociais como elas se apresentavam de forma imediata a
ele, Marx perscruta a lógica interna do desenvolvimento do objeto, os nexos



entre os múltiplos determinantes que produzem o objeto em tela como ele o
é. Tendo como objeto as relações sociais capitalistas, Marx chega a
contradição essencial desse modo mais desenvolvido de valorização do valor:
a contradição capital-trabalho. Logo, não é surpresa que a constituição de um
campo de produção de conhecimento que atende as necessidades de
valorização do valor pode - ou mesmo deve - prescindir do MHD. Grifamos
isso, antes de ir além, para já esboçar que não é a ausência de um capítulo ou
de um livro sobre o método que tornou “supérfluo” o MHD, o fazer científico
é igualmente objeto de certames, assim tampouco um discurso do método o
tornaria a forma hegemônica de conhecer o real-concreto.

O processo de valorização necessitou, num primeiro momento, do método de
produzir conhecimento que quando

quis descer àquelas que eram mais específicas, apresentaram-se diante de mim tão variadas que
não acreditei que fosse possível ao espírito humano distinguir as formas ou espécies de corpos
que existem sobre a terra, de uma infinidade de outras que poderiam nela existir, se fosse a
vontade de Deus coloca-las nela, nem por conseguinte, torná-las de nosso uso, a não ser que se
busquem as causas a partir dos efeitos e que se recorra a muitas experiências específicas
(DESCARTES, 2006, p. 66)

O real-concreto, na perspectiva descartiana, torna-se possível de apreensão
cognitiva por meio de sua manifestação entre efeito-causa, carece, assim, de
um recorte cada vez mais milimétrico para que relações sociais que aparecem
como efeito não sejam atribuídas às causas que não as produziram. E se o
método cartesiano foi “atualizado” por Popper ou por Kuhn, a lógica
matemática, isto é, abstrata e mecanicista, segue como elemento basilar.
Ademais, muitas experiências específicas são necessárias para que se produza
um conhecimento válido (por isso, a descrição de como essas experiências
são coletadas do real é imprescindível e, em uma apreensão superficial da
filosofia daquele autor, a replicação de questionários torna-se um fenômeno
entre os pesquisadores que não estão na vanguarda da produção de
conhecimento científico).

O exame sobre o desenvolvimento do campo das Ciências Administrativas
permite compreender a necessidade de parcialização do objeto, contudo,
antes disso, consideramos pertinente destacar os diferentes aspectos do
processo de produção. Enquanto unidade entre o processo de trabalho
(produção de valores de uso) e o processo de formação de valor (tempo em



que o trabalho produz o necessário para a reposição dos valores necessários a
produção da capacidade de trabalho) o processo de produção é um processo
de produção de mercadorias. Por sua vez, como unidade do processo de
trabalho e do processo de valorização (processo em que se produz valor, em
que se produz mais valor) é a forma capitalista de produção de mercadorias.

O capital, portanto, não é apenas o comando sobre o trabalho, como diz A. Smith. Ele é, em sua
essência, o comando sobre o trabalho não pago. Todo mais valor, qualquer que seja a forma
particular em que mais tarde se cristalize, como o lucro, a renda, etc., é, com relação à sua
substância, a materialização [Materiatur] de tempo de trabalho não pago. O segredo da
autovalorização do capital se resolve no fato de que este pode dispor de uma determinada
quantidade de trabalho alheio não pago. (MARX, 2013, p. 602)

É necessidade da própria lógica capitalista - a qual os capitalistas privados
também estão submetidos -, aumentar o tempo em que o processo de trabalho
é também processo de valorização. É, imprescindível, portanto, que haja um
controle do uso dos fatores (força de trabalho, matéria-prima e meios de
produção) no processo de trabalho,

Na imediaticidade do processo produtivo capitalista já desenvolvido, o
momento da produção aparece como sendo um módulo autônomo da
sociedade, e, no interior das indústrias particulares, o processo de trabalho
precisa ser planejado, controlado, dirigido, comandado em nome do processo
de valorização, como denotam os manuais da moderna Administração e sua
organização científica do trabalho. Assim, Tempos e Movimentos, Os
princípios da Administração, a Escola das Relações Humanas não são três
“escolas científicas” que se opõem ou divergem, mas um movimento
unitário, ainda que não idênticos. Observando o fator subjetivo do trabalho no
processo ativo de produção e formação de valor, esses ideólogos do capital
assentaram a pedra angular de uma ciência que, em sua essência, objetiva
transformar trabalho em trabalho não pago; trabalho necessário em mais
trabalho. Destacamos que, em medida alguma, aperfeiçoar o processo de
trabalho é, a priori, o problema em questão. O problema está em aperfeiçoar
o processo de trabalho tendo como fim último o processo de valorização.
Como na Ciência Administrativa, o ponto de partida é o processo de trabalho
enquanto processo de valorização, as técnicas e as tecnologias desenvolvidas
já trazem em si a contradição capital-trabalho.

Não nos deteremos sobre a necessidade do desenvolvimento de um conjunto



de ideias que funda a disciplina administrativa realizada por Henri Fayol e re-
atualizada constantemente por outros ideólogos do capital. A reflexão
realizada por Paço-Cunha em outro texto desta obra expõe com maestria
sobre a função do gestor. Porém, destacamos uma colocação de Marx sobre
essa profissão, que demonstra porque, ao lado dos estudos do trabalhador no
processo de trabalho, necessitou-se também produzir “cientificamente” o
lugar do Administrador na divisão técnica do trabalho (que, sob o
capitalismo, é também uma divisão social do trabalho).

Se a direção capitalista é dúplice em seu conteúdo, em razão da duplicidade do próprio processo
de produção a ser dirigido - que é, por um lado, processo social de trabalho para a produção de
um produto, e por outro, processo de valorização do capital - ela é despótica em sua forma. Com
o desenvolvimento da cooperação em maior escala, esse despotismo desenvolve suas formas
próprias. Assim que o capitalista é inicialmente liberado do trabalho manual tão logo seu capital
tenha atingido aquela grandeza mínima com a qual tem início a produção verdadeiramente
capitalista, agora ele transfere a função de supervisão direta e contínua dos trabalhadores
individuais e dos grupos de trabalhadores a uma espécie particular de assalariados. [...] O
trabalho de supervisão torna-se sua função fixa e exclusiva (MARX, 2013, p. 407).

Posto isso, voltamos a indicar a leitura do texto de Paço-Cunha e seguimos na
nossa reflexão, pois não é nosso objetivo aqui entrar nas críticas internas a
cada teoria desenvolvida nos estudos tidos como clássicos da Administração.
Frisamos apenas como o conhecimento desenvolvido na Ciência
Administrativa prescinde do MHD para a produção de um conhecimento que
em sua origem presta tributo ao processo de valorização. E, nesse sentido, a
hegemonia do método cartesiano (positivista, funcionalista, estruturalista… e
todos os demais) se deve não a sua capacidade de produzir um conhecimento
do real, mas de produzir um conhecimento que é necessário ao real da
valorização do capital, ainda que, em alguns momentos se aproxime do real
em si. Observamos como o próprio método científico hegemônico é
resgatado para possibilitar a continuidade do conhecimento parcelar – da
parcialização do objeto – quando focamos o processo de complexificação
sofrido pelas Ciências Administrativas.

Se a Ciência Administrativa advoga para si um recorte que, em um primeiro
momento, transforma o processo de trabalho num objeto científico -
circunscrito a particularidade da produção capitalista, mas com anseios de
universalização, haja visto os livros de Teoria Geral da Administração
iniciarem sua explanação pelos tempos históricos egípcios, babilônicos, etc.
(MAXIMILIANO, 2012) - que se desenvolve enquanto processo produtivo



da grande indústria, o processo de valorização do capital, ainda que ocorra
nesta instância, não se resume a ela. Justamente por isso coloca aos
investigadores comprometidos com a valorização do valor a necessidade de
compreender o processo de produção em sua totalidade. Marx (2011, p. 53)
destaca que “o resultado a que chegamos não é que produção, distribuição,
troca e consumo são idênticos, mas que todos eles são membros de uma
totalidade, diferenças dentro de uma unidade”.

Já destacamos que a chamada Organização Científica do Trabalho tem como
objeto o momento (ou fator) da produção, porém, não o considera como um
momento (ou fator) particular e preponderante da totalidade, de uma unidade
do diverso (cujos outros momentos são distribuição, troca e consumo). Marx
(2011, p. 44), no texto de 1857-1858, observa que os economistas têm uma
visão superficial sobre a processo geral da produção, apontando que  

[...] na produção, os membros da sociedade apropriam (elaboram, configuram) os produtos da
natureza às necessidades humanas, a distribuição determina a proporção em que o indivíduo
singular participa desses produtos; a troca o provê dos produtos no consumo, finalmente, os
produtos devêm objetos do desfrute, da apropriação individual.

A produção de uma área de conhecimento sobre o controle do processo de
trabalho com fins à valorização do valor somente poderia tomar o que de
imediato se coloca como necessidade primeira do capital e de maneira
superficial. E, quando o real do processo geral da produção se impõe, a
Administração, assim como ocorre em outras áreas da ciência, incorre na
mesma superficialidade, ainda que, na aparência, esteja aprofundando o
conhecimento do real por meio da especialização do produtor científico.

À guisa de exemplo, numa livre vinculação entre as áreas tradicionais da
Administração e a teoria marxiana, podemos mencionar que demandas da
esfera da produção e da circulação das mercadorias - relacionadas ao capital
fixo e a composição técnica do capital - são explicadas e operacionalizadas
pelos pesquisadores e pelas pesquisadoras vinculados à subárea da Logística
e Produção; pesquisadores e pesquisadoras da área de Recursos Humanos
ocupam-se do controle do capital variável, em outras palavras, do trabalho
vivo, do humano enquanto trabalhador subsumido ao capital; pesquisadores e
pesquisadoras da área de Marketing ocupam-se, em geral, das possibilidades
subjetivas da circulação das mercadorias e de seu consumo, do modus
operandi do humano enquanto consumidor1, do coroamento do ato desumano



de consumir no sistema de capital, o reino dos estudos científicos da
fetichização da mercadoria. Controlar o investimento do dinheiro enquanto
capital e os processos de troca do próprio dinheiro enquanto mercadoria,
recaí sobre os ombros dos que se dedicam à subárea “finanças”; etc. Portanto,
o processo de produção das condições de reprodução da existência, que
segundo Marx, é uma totalidade composta de quatro momentos (produção,
distribuição, troca e consumo) é desmembrado, cortado, esquartejado, para
que a compreensão da essência do real seja obstaculizada e a contradição
capital-trabalho seja apresentada como uma reação harmoniosa e universal
para a história da humanidade.

A obstaculização é necessária, posto que a responsabilidade do cientista
administrativo acaba logo ali, quando suas descobertas produzem além do
que se propõem (o desenvolvimento das forças produtivas), ou justamente
pelo o que se propõem (o desenvolvimento das forças produtivas sob o
comando do processo de valorização do capital): a intensificação do
empobrecimento físico e espiritual da humanidade. A imposição do real do
capital e sua necessidade de uma ciência que colabora para o processo de
desumanização do humano é exposto em sua imediaticidade na Ciência
Administrativa.

A parcialização dessa produção do conhecimento e a reprodução da aparência
do fenômeno permitiram a produção de “vácuos”. Certos elementos do real
não cabem nas explicações do real. Há dissonâncias entre a explicação do
real e o real vivido. Dissonância que mesmo o ideólogo mais comprometido
com o processo de valorização do valor não pode ignorar o clamor de que “na
prática, a teoria é outra”. Nesse sentido, busca-se adequar conceitos à
realidade. (Novamente, esse não é um movimento único à Ciência
Administrativa, mas nela, vemos a particularidade do fenômeno acerca da
produção de conhecimento no movimento de mundialização do capital).
Porém, a solução não priorizou a totalidade do real, mas permaneceu na
“importação de teorias”. Seja saltando as fronteiras das disciplinas, seja
saltando as fronteiras dos países, seja realizando ambos os saltos. A solução é
coerente com a prática dos cientistas modernos: preocupados com a discussão
epistêmica, a supremacia permanece aquela da centralidade da subjetividade
para a construção do conhecimento do objeto e, assim, a Ciência
Administrativa produz uma nova arena no campo de disputa política: os



Estudos Organizacionais. Este, como movimento contra-hegemônico,
expande o espectro da disputa política, sustentado em discursividades - e o
objeto da Administração permanece esquartejado2.

Estudos organizacionais: o movimento contra-
hegemônico
Nossa posição enquanto pesquisadoras está alinhada aos estudos de Paço-
Cunha (2010) que indica não ser possível haver um estudo organizacional a
partir de Marx, visto que organização se configura como uma abstração
arbitrária, isto é, apartada da realidade, idealista. Aqui, destacamos somente
que existe uma limitação quanto ao conceito organização, em razão da
reificação construída historicamente em torno dele e, por ser uma imposição
aos pesquisadores do “administrar”, a “organização” por excelência, para se
conhecer, são as empresas privadas. Empresas tornam-se “a organização”,
aquilo que é formal e burocratizado, ou seja, viria a ser organização uma
estrutura sistêmica, um grupo organizado e estável com meios adequados aos
fins. Assim, se primamos por adotar essa perspectiva de “organização”, a
adoção da administração seria, de fato e tão somente, gerenciamento de uma
organização e limitar-nos-íamos a pesquisar técnicas para intensificar a
exploração do trabalho no limite entre organizações.

Importante salientar a importância de estudar também as organizações
públicas, porque se houve algo que os pesquisadores da Ciência
Administrativa perceberam desde muito cedo é que o processo de valorização
do capital, sua circulação, acumulação e centralização, carecem de um
aparato estatal: e a Administração é também uma Administração Pública,
como pode ser visto no texto de Dias presente nessa obra. Não nos deteremos
nessa parcialização, apenas destacamos como o termo “organização” e o
modo weberiano de ler o mundo contribuíram tanto para o avanço do
conhecimento à serviço do capital, como para estabelecer as disputas entre os
produtores desse conhecimento, que, conforme avança nas especificidades do
mundo, torna incapaz de explicá-lo na unidade de sua diversidade. Assim, o
que é característica do real, torna-se elemento de disputa no campo das ideias.
Explicações cada vez mais parciais disputam entre si o estatuto de ser a
verdade, ainda que para isso se neguem enquanto verdade.



Para resolver as disputas não se percorre o caminho de ir ao encontro do real,
deixar que a materialidade seja o centro da produção do conhecimento, ao
contrário, optou-se por trazer para o campo da ciência o argumento central do
campo da política burguesa, mas em sua concepção mais clássica: a
democracia. O apelo para que as contradições sejam resolvidas pela arte do
diálogo é realizado, afinal, elas são entendidas como resultados das
contradições do discurso já de partida, pois, para Clegg e Hardy (1998, p.30),
estudos organizacionais podem ser definidos como uma série de
conversações, em particular aquelas dos pesquisadores dessa área que ajudam
a constituir organizações por meio de termos derivados de paradigmas,
método e suposições, todos decorrentes de conversações prévias - os estudos
organizacionais somente podem ser considerados sendo isso, se a própria
ciência for isso.

Nesse caminho, percebemos que Estudos Organizacionais se expressa como
um grupo de pesquisadores que atuam dentro da área disciplinar científica da
Administração - mas não somente3 -, organizados politicamente em torno do
discurso de combate ao positivismo e que, para isso, têm como objeto não
apenas empresas, mas, igualmente, grupos, associações, movimentos e
qualquer forma de reunião social. Em geral, o combate ao positivismo nessa
área de prática social é nominado como uma produção de conhecimentos
críticos: estudos críticos, análises críticas, teoria crítica... Formas particulares
de crítica disputa pelo “lugar universal da Crítica”. Combater o hegemônico
seria somente combater o positivismo ou, de modo mais específico, o
mainstream, ou também passaria por questionar a posição dos críticos da
administração? Ou ainda, pela realização da autocrítica?

No Brasil, os saltos entre fronteiras geopolíticas e/ou paradigmáticas foram
impulsionados pela publicação do Handbook de Estudos Organizacionais,
uma tradução do Handbook of Organization Studies (1996), que ganha sua
versão em português apenas em 1999. O primeiro evento dedicado
especificamente para os estudos organizacionais aconteceu no ano 2000
organizado pela Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação e
Pesquisa em Administração (ANPAD) e desde então tem crescido o
quantitativo de pesquisas nesse campo (CRUBELLATE, 2005). Porém, não
nos deixamos enganar. A tradução desse livro é um veículo para legitimação
de uma disputa dentro da Ciência Administrativa que já existia na prática dos



pesquisadores brasileiros, um movimento necessário para reforçar os estudos
de combate ao hegemônico - afinal, se a Administração nos países
desenvolvidos também estuda “coisas diferentes”, quem seriam os
“colonizados” que questionariam a necessidade desses estudos em Terra
Brasilis? Em resumo, fronteiras geopolíticas são mais uma vez ultrapassadas
para legitimar estudos que mesmo não compreendendo o real em sua
totalidade serão alçados ao status de saber científico em Administração no
movimento de valorização do capital.

Cabe salientar que na década de 1990 ainda não havia a área de Estudos
Organizacionais (EOR) como um subcampo dentro da Administração de
forma delimitada. Somente mais adiante surgiria a área de Estudos
Organizacionais na academia brasileira, inspirada nos modelos anglo-saxões
como aquela que congrega os pesquisadores não-positivistas, o que não
representa necessariamente homogeneidade de ideias ou mesmo método, a
área é, de fato, multifacetada (RATZ, 2016), porém, algo mantém a unidade:
a produção do conhecimento segundo uma perspectiva gnosiológica
(FERRAZ; CHAVES; FERRAZ, 2018) e o ponto de vista da classe
capitalista para compreensão do mundo (FERRAZ, 2016).

Embora o campo dos Estudos Organizacionais seja apresentado como um
campo construído por uma série de conversações, tais conversas são
determinadas por um conjunto de paradigmas. Destacamos, para encurtar o
caminho, a forte influência dos paradigmas sociológicos de Burrel e Morgan
(1979) nos estudos organizacionais (CASSUNDÉ; BARBOSA;
MENDONÇA, 2016), tão utilizados quanto questionados. Baseados na ideia
de revoluções científicas de Thomas Kuhn, Burrell e Morgan (1979) traçaram
um quadrante que apresenta em seu eixo horizontal as perspectivas teóricas
que se deslocam do subjetivismo ao objetivismo e no seu eixo vertical o
deslocamento entre a sociologia da mudança radical até a sociologia da
regulação, assim, do cruzamento, surgem quatro possibilidades de método
científico nas ciências sociais, ou seja, eles prescrevem em cada um dos
quadrantes, uma epistemologia e uma pretensa ontologia correspondente.
Para Burrell e Morgan (1979), portanto, o conhecimento pode ser enquadrado
em:

a) Funcionalismo. Guiado por uma epistemologia que busca predizer as



relações de causa e efeito, numa acepção positivista semelhante ao método
das ciências naturais. Busca manter as coisas como estão e para isso intenta
resolver os conflitos para que os fenômenos apresentem um funcionamento
regular e previsível. Ontologicamente, portanto, acreditam num realismo e
num determinismo.

b) Interpretativismo. A epistemologia é antipositivista, pois seus
pesquisadores defendem que a ciência social deve compreender a
subjetividade dos sujeitos, valendo-se de técnicas de pesquisa que permitam o
surgimento de uma ontologia que mantenha a intencionalidade e o poder de
transformação dos indivíduos.

c) Estruturalismo radical. Inicialmente, radical no sentido de ortodoxia, uma
vez que essa abordagem guia-se por uma transformação social. Sua
epistemologia é guiada pela objetividade, e pela ideia de uma natureza
humana determinística, defendem uma ontologia realística, se diferenciando
do funcionalismo por estar inclinado à mudança.

d) Humanismo radical. Neste último quadrante, traz uma epistemologia
antipositivista, uma ontologia realista, uma natureza humana voluntarista
utilizando de procedimentos metodológicos que permitam compreender não
apenas a aparência, mas a essência dos fenômenos.

Assim, os paradigmas de Burrell e Morgan (1979) são uma espécie de mapa
direcional para estudantes de pós-graduação4. Segundo Burrel (1998, p.447):

Deve ser dito que paradigmas definem, em um senso acordado e profundamente assentado, uma
forma de ver o mundo e como este deveria ser estudado, e que este ponto de vista é
compartilhado por um grupo de cientistas que vivem em uma comunidade marcada por uma
linguagem conceitual comum, que buscam fundar um edifício conceitual comum, e que são
possuídos por uma postura política muito defensiva em relação aos de fora.

O MHD, por sua natureza ontológica, não cabe em nenhum quadrante, ao
revés, nega as epistemologias ao extrair as categorias investigativas do
próprio objeto, conforme veremos adiante.

Assim, a estruturação da pesquisa e do ensino da Administração pressupõe
que professores, pesquisadores, estudantes escolham um paradigma, como
em uma prateleira, após a seleção que melhor atende as suas expectativas vão



ao campo para comparar teoria e prática ou, produzir um diálogo entre esses
paradigmas e entrar no combate defendendo a pertinência de tal diálogo, para
aproximar o real da explicação dada sobre ele. A perspectiva marxiana da
práxis compreende objetividade e subjetividade, teoria e prática, no mesmo
movimento, uma lógica dialética que subsume a lógica formal. Ao transpor o
real para o pensamento, a cisão entre a prática e a explicação da prática não
se apresenta, pois o que em geral é compreendido como “diferente”, “não
consoante” - e quiçá outliers - agora é expresso, por meio dos nexos do
próprio real, como conflitos e contradições que existem no real.

Percebemos, assim, que a maior parte dos estudiosos das organizações, que
constituem a chamada área de Estudos Organizacionais, estabelecem uma
luta política em defesa de seu campo de atuação dentro da Administração,
sem, contudo, romper com os pilares da ciência moderna que se coloca à
serviço do capital ou que produziu a própria Administração como a sua
ciência. Ainda que esse serviço não seja de forma tão imediata, como
gostariam alguns pesquisadores da área. Como Bertero, Caldas e Wood
(1999, p.150) observaram

A produção brasileira, segundo levantamento realizado por Bertero e Keinert (1994), seria de
inclinação predominantemente acadêmica, o que indica pouca preocupação com aplicabilidade e
pouca atenção ao universo gerencialista e à problemática concreta enfrentada por executivos. Os
autores argumentam que a produção nacional seria portanto um fenômeno da academia, nela
gerada e por ela própria consumida. Constatação similar havia sido feita por Machado-da-Silva,
Cunha e Amboni (1990). Sua pesquisa revelou a falta de interesse por temas relacionados a
aplicações práticas.

Fica latente o fato da Ciência Administrativa se reproduzir para atender aos
interesses do capital, seja de forma direta, por meio de pesquisas para um
capitalista particular (logística da Coca-Cola; marketing do Google;
planejamento estratégico do Itaú), como os desejos dos autores supracitados,
pois somente assim a Universidade estaria atendendo as necessidades da
sociedade - porém, cabe indagar: as empresas particulares podem ser
consideradas representantes universais da sociedade? Bem, esse é o desejo de
muitos ideólogos do Capital, conforme pode ser visto em texto de Ferraz et al
(2012) que problematizou o modelo hélice tríplice enquanto elemento que
resolveria o distanciamento entre universidade - como reduto de produção de
conhecimento - e as empresas - como sinonímia da sociedade.



A acusação de que a pesquisa administrativa fica restrita à sociedade
científica não se sustenta em uma sociedade cujo capital é o senhor. O que os
pesquisadores em questão observam é a imediaticidade do fenômeno e não
sua essência: ainda que denominada Ciência Social Aplicada, isso não
significa que o resultado de cada pesquisa deve ser, de forma direta e
imediata, a implantação de algo no processo produtivo. A necessidade de que
as pesquisas na Administração não se tornem desenvolvimentos de
tecnologias próprias à aplicação direta em empresas específicas é uma
necessidade do próprio campo administrativo para se manter com status de
ciência, caso contrário, abrir-se-ia o flanco para as demais áreas da ciência
reivindicarem verbas orçamentárias por meio do desvelamento dessa área de
saber como mero campo de doutos consultores. Ademais, também é uma
necessidade do próprio desenvolvimento das forças produtivas do capital que
se reproduz em geral e não apenas nas singularidades de Pessoas Jurídicas
específicas.

O fato é que dentro da área de Estudos Organizacionais, se por um lado o
grupo se posiciona como unidos na luta contra a hegemonia vigente, o
contra-hegemônico tem sido realizado a partir do modo positivista de fazer
ciência e não o modo antagônico do controle da sociabilidade humana.
Colocar-se contra o hegemônico permitiu certos avanços na produção do
conhecimento sobre o real, não desconsideramos isso. Temas como opressões
de gênero e racismo; adoecimentos dos trabalhadores em virtude da fome de
valorização, etc., foram (re)introduzidos como objetos de estudos da Ciência
Administrativa. Porém, a mirada contra a hegemonia segue utilizando chaves
analíticas que, em última instância, resultam em propostas de
aperfeiçoamento do/no próprio capital. Denunciando condições subumanas,
as amenizam discursivamente tanto quando advogam que ressignificar seria
um meio de solucionar os problemas, quando destacam que as resistências
são de cunho individual porque o lugar de fala ganha primazia sobre a luta
coletiva. Nessa luta contra a hegemonia do positivismo, os pesquisadores
tomam diversos caminhos, valem-se de outras epistemes, porém, chegam a
lugares muito próximos. Em outras palavras, orientam reformas na
sociabilidade do capital, que, em alguns casos, oportunizam, na prática, a
intensificação da exploração e a minimização das formas coletivas de
resistência. Sobre reformas, Marx não deixa dúvidas: não há humanização
possível no modo de produção capitalista, visto que seu princípio - a



exploração do homem pelo homem - é, por si só, desumanizante (MARX,
2015).

Assim, a desconfiança que temos e que nos move a perscrutar o potencial
emancipatório de estudos produzidos dentro dessa área disciplinar a partir do
MHD que é necessário repensar a própria ideia do que é ciência,
especialmente as ciências sociais, visto que o desenvolvimento tecnológico
proveniente das ciências naturais tem seu próprio modus operandi, enquanto
as ciências sociais operam noutro eixo, no humano, social e histórico.
Ademais, trata-se de uma ciência burguesa que, como todas as demais
instâncias da sociabilidade burguesa privilegia uma parte ínfima da
população enquanto explora e desumaniza todo o restante. Portanto,
percebemos que para seguir seu desígnio, a Ciência Administrativa e,
especificamente, os Estudos Organizacionais, dispensa o MHD. Logo, lançar
mão deste “método” é o ato de mais alto grau subversivo, pois ele não se
coloca como um meio para o embate contra-hegemônico (ainda que o seja),
mas como o método contra o Capital. Eis a primeira potencialidade do uso do
MHD: fazer da luta contra-hegemônica um meio e não um fim.

O materialismo histórico e dialético: porque a luta
contra hegemônica não é o fim
Seguimos nossa argumentação, destacando que o MHD conjuga-se em dois
momentos inter-relacionados: o momento da investigação e o momento da
exposição (MARX; ENGELS, 2007). Como exemplo, recomendamos as
obras Grundrisse (escrito em 1857) e O Capital (escrito em 1867), cuja
primeira é o registro da investigação e a segunda obra é o registro do método
da exposição, relembramos, em nenhuma há, assim como nos textos
científicos que adotam a perspectiva gnosiológica, um capítulo que se ocupa
meramente de expor os instrumentos utilizados no caminho percorrido para a
execução da pesquisa. Isso porque, nessa forma de produzir ciência, a razão
necessita comprovar como procedeu para construir seu objeto de estudo e
inquiri-lo; naquela, é o objeto que determina o caminho e ele só pode ser um
caminho contraditório, posto que a contradição é do real.

No MHD o momento da investigação é movido pelas dúvidas e pelo caos,
momento em que o pesquisador deve se debruçar sobre todas as mediações,



até deparar-se com o real, um processo complexo e dialético5. “Captar
detalhadamente a matéria, analisar suas várias formas de evolução e rastrear
sua conexão íntima. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode expor
adequadamente o movimento do real”. (MARX, 1996, apud DUAYER, 2011,
p. 16)

O processo de abstração é aqui um movimento necessário: destacar do real
imediato aquilo que é comum nas diferentes fases de desenvolvimento do
fenômeno e chegar a seus elementos determinantes universais é o caminho
para apreender o uno no diverso e as conexões dos aspectos diversos.
Particularidades do universal é o que constitui seu próprio desenvolvimento.

Somente após essa fase, inicia-se o movimento de reconstrução, quando se
registra o objeto do mais simples para o mais complexo, contudo agora não
mais se tratam de dúvidas, mas de representações do real, ou seja, o momento
da exposição é a representação do concreto em sua forma pensada (MARX;
ENGELS, 2007; MARX, 2013), quando então as diferenças do universal se
revelam como a particularidade da manifestação do universal. Esse
movimento não se pretende prescritivo, pois o que está em ação durante todo
o processo de pesquisa é a compreensão das diversas mediações que
explicam a gênese do objeto enfrentado.

O objeto posto no centro da produção do conhecimento: a primazia da
materialidade sobre a ideia.

[...] o método de ascender do abstrato ao concreto é somente o modo do pensamento de
apropriar-se do concreto, de reproduzi-lo como concreto pensado. Mas de forma alguma é o
processo de gênese do próprio concreto. [...] o sujeito real, como antes, continua a existir em sua
autonomia fora da cabeça (MARX, 2011, p. 54-5).

Ressaltamos, portanto, que o critério que assegura o rigor científico no MHD
não está pautado pela precisão do método de construção do objeto - pelo uso
de determinados instrumentos de coleta de dados ou por determinado
percentual de representatividade amostral, para simplificar a questão. O rigor
científico está na relação entre o conhecimento produzido e o real concreto. A
demonstração da apreensão científica do objeto se dá pela reprodução do real
- em sua essência - no campo das ideias. O real concreto como real pensado
aparece, no final do processo, como síntese do pensamento; mas só o é
porque no fenômeno ele é a unidade do diverso. Um diverso que é



investigado em si e nas mediações que os ligam no movimento contraditório
de desenvolvimento das práxis humanas.

Partimos do simples para o complexo, o inverso do que ocorre na ciência
positivista burguesa, que transforma o complexo em simples, processo que é
base para a constituição das disciplinas. Eis uma das razões pelas quais
consideramos redundância afirmar que pesquisas sustentadas no MHD são
multidisciplinares, interdisciplinares ou transdisciplinares. Na transmutação
do concreto em concreto pensado, não há disciplinas. O concreto é concreto
por ser a síntese de múltiplas determinações, como coloca Marx (2011). Tais
determinações somente encontram-se limitadas por fronteiras disciplinares
“na cabeça dos pesquisadores”6 que ignoram a categoria da totalidade e a
supremacia do real. Cabe relembrar, quando observamos que a centralidade é
do objeto, que a perspectiva a ser adotada é a ontológica, e que estamos
apontando para a primazia da materialidade da vida sobre a ideação do
vivido. E primazia não envolve exclusão da subjetividade na objetividade
vivida. Subjetividade e objetividade são dois momentos de um mesmo
fenômeno, do qual a última tem primazia (BICALHO, 2014; FERRAZ;
FARIA, 2017).

Portanto, a “reinvenção” da ciência não está no comprometimento da
construção de pesquisas multi-inter-transdisciplinares, mas no resgate da
categoria totalidade para a produção do conhecimento que parte da
materialidade da vida. Não queremos dizer com isso que os esforços na
realização de estudos multi-inter-trans são inócuos. Queremos dizer que tais
empreendimentos são descontinuidades dentro da continuidade fronteiriça
das disciplinas. Superar as disciplinas, portanto, carece, além de assumir a
perspectiva ontológica, a adoção da categoria totalidade.

Porém, cabe ressaltar, ao assumir a categoria da totalidade expande-se o
horizonte de observação do pesquisador e, no movimento de produção do
concreto pensado, “queira ou não queira” o produtor do conhecimento
depara-se com a necessidade de assumir o ponto de vista de classe. Como
dito, para Marx (2011), a ciência é a transmutação do concreto em concreto
pensado, é fazer reproduzir no pensamento a essência do que existe no real
em suas múltiplas formas de manifestação. Desse modo, não há como estudar
a forma de organização histórica do capital sem trazer à tona a constituição



contraditória e antagônica das classes (LOWY, 2000).

Os pesquisadores positivistas afirmam que a ciência precisa estar separada
dos valores do sujeito-pesquisador, por sua vez, ao analisamos os resultados
desse modelo de ciência percebemos que não há neutralidade, visto que os
critérios e conteúdo científico defendem os interesses da classe capitalista.
Tal defesa se percebe ao produzir conhecimentos que, comprometidos com a
apreensão fenomênica do real, colaboram apenas para a perpetuação do modo
antagônico de controle do metabolismo social, ainda que, para isso, sejam
revestidos de neutralidade fazendo-se passar-se por dotados de intenções
gerais (LOWY, 2000; DANTAS; TONELO, 2016).

Tal ideologização da ciência pode ser exemplificada tomando o
desenvolvimento das ciências sociais em paralelo ao desenvolvimento da
economia política. Vejamos. A investigação da sociedade capitalista pelos
economistas do final do século XVIII e início do século XIX transparecia
uma naturalização do estágio do desenvolvimento social daqueles idos, de
maneira que seus critérios científicos, exatamente pelo fato de não
contemplarem as mediações que constroem os objetos, detinham-se à
aparência dos fenômenos, gerando, com isso, explicações parciais, fazendo
entender que não haveria possibilidade de uma transformação social, não
obstante, esses economistas clássicos como Smith e Ricardo foram lidos com
afinco por Marx, que reconhecia neles o atendimento de uma intenção
genuína de uma objetividade científica, embora não conseguissem reconhecer
o movimento do real (MARX, 2008; 2011). Isto é, esses economistas, embora
estivessem intencionados em compreender a realidade, dada sua limitação
investigativa - seja pela perspectiva de classe, epistemologia, e por
desconsiderar a historicidade, contradição e totalidade na análise, etc. - não
conseguiram compreender a essência, detendo-se às sombras da realidade. E,
nesse sentido, nem a categoria valor, nem a categoria trabalho foram
expressas no que elas realmente são, por exemplo. Porém, o que aqueles
economistas políticos frisaram era o suficiente para explicar o mundo que se
produzia e a importância da classe capitalista nessa construção. A
importância da classe capitalista frente à nobreza que não mais assegurava o
movimento de reprodução da existência do modo feudal que ruía.

A partir do século XIX com a intensificação das lutas de classes (capital e



trabalho) e a consolidação da classe burguesa como classe dominante, esta
avançou na exploração dos trabalhadores e cada vez mais buscou legitimar
seus interesses. Com isso, a economia clássica - que embora parcial se
propunha comprometida com a realidade - foi substituída por uma economia
vulgar, o que Marx chama de “sincretismo sem espírito”, pois estes
economistas não produziam um conhecimento científico, servindo apenas
como dogmatizadores e reprodutores do pensamento dos capitalistas
(LOWY, 1991, MARX, 2013).

Nesse contexto, a ciência sobre o social produzida após a Revolução
Industrial atuou na reprodução do capitalismo, naturalizando-o e
identificando meios possíveis para fortalecê-lo.

Conforme Marx (2011, p. 59) nos ensina

Como em geral em toda ciência histórica e social, no curso das categorias econômicas é preciso
ter presente que o sujeito, aqui a moderna sociedade burguesa, é dado tanto na realidade como na
cabeça e que, por conseguinte, as categorias expressam formas de ser, determinações de
existência com frequência somente aspectos singulares, dessa sociedade determinada, desse
sujeito, e que, por isso, a sociedade também do ponto de vista científico, de modo algum só
começa ali onde o discurso é sobre ela enquanto tal. (Grifos no original).

Considerando o estatuto científico do século XXI, percebemos que os efeitos
da ciência que se autoproclama neutra não tem cumprido as promessas de
igualdade, liberdade e fraternidade. Pelo contrário, intensificou o processo de
pauperização ao lado do que a neutralidade científica defende: o processo de
concentração e centralização do capital. Importante observar o crescente hiato
que existe entre aqueles que são os grandes proprietários dos meios de
produção e aqueles que somente tem sua força de trabalho para vender -
ainda que em certas circunstâncias também necessitam colocar um ou outro
meio de produção na transação.

O processo de pauperização da classe trabalhadora é, antes de tudo, um
processo relativo a produção da riqueza, logo, a despeito de parte da classe
trabalhadora, em determinados contextos e localidades, ter uma melhora nas
condições de vida, isso não significa que seu processo de pauperização não
esteja em curso. A intensidade do processo de pauperização e seu grau
depende, de fato, da voraz capacidade que a classe capitalista tem de
apropriar-se do resultado do trabalho alheio. Capacidade que é aperfeiçoada



pelas modernas pesquisas desenvolvidas na Ciência da Administração - ainda
que se valha da voz do trabalhador para alcançar esse objetivo.

Por isso, é preciso romper com as ideias preconcebidas de neutralidade do
pesquisador, considerando que a busca pelas explicações dos fenômenos não
se trata da “boa vontade” de um indivíduo. A ideologia no qual a ciência
burguesa se estabeleceu, caracteriza a distância entre sujeito e objeto tal como
se fosse um critério de objetividade na busca pela verdade. Entretanto, o
resultado desse processo é a reprodução de um sistema alienante e alienado
envolto em uma atmosfera de imparcialidade e um discurso do uso da razão,
que tem se limitado a apresentar a aparência dos fenômenos, sobretudo por
fazer uso de limitados métodos reprodutivos que buscam manter o status quo
das relações sociais, econômicas e culturais vigentes (LOWY, 2000).

Ao revés, o método de Marx está comprometido com a transformação da
sociedade, pois consiste numa perspectiva de ciência revolucionária, isto é,
que vai a raiz dos problemas. A ciência crítica realizada por Marx apresenta-
se explicitamente vinculada à emancipação humana por meio de assumir-se
do lado dos trabalhadores - afinal é o que muitos produtores de ciência o são -
(LOWY, 2000; NETTO, 2011), não por uma questão moral, mas por uma
questão de necessidade real de sobrevivência do gênero humano, sobretudo,
pela humanização da humanidade.

É preciso investigar os problemas da sociedade contemporânea a partir da
materialidade das contradições existentes e “a matéria do materialismo
histórico-dialético são os homens produzindo, em condições determinadas,
seu modo de se reproduzirem como homens e de organizarem suas vidas
como homens” (CHAUÍ, 2012, p. 60) - e, nunca é demasiado lembrar, que
essa reprodução é tanto objetiva quanto subjetiva. Nesse caminho, conforme
Netto (2011) nos explica, é possível compreender a realidade partindo do
concreto para superar a aparência e encontrar a essência do real. É com o
comprometimento de chegar à essência do real que o indivíduo-cientista se
depara, mais cedo ou mais tarde, com a necessidade do devir emancipatório
como uma tarefa histórica da classe trabalhadora – é a classe que produz o
valor e a única capaz de emancipar não apenas a si própria, mas todas as
demais. Desse modo, assumir o ponto de vista da classista na produção do
conhecimento científico não é a mesma coisa que afirmar a permanência



axiológica no processo de investigação, permanência rechaçada por
Durkheim, Weber e seus seguidores – apenas para ficar no campo da
Sociologia.

Até aqui buscamos demonstrar o potencial emancipatório do MHD,
entendendo emancipação como o estabelecimento de relações sociais em que
haja a superação da auto-alienação no trabalho (MÉSZÁROS, 2016), pois a
superação da auto-alienação do trabalho é condição necessária para
estabelecer uma sociedade sem classes, noutros termos, uma sociedade em
que não haja a exploração de um ser humano pelo outro.

Para uma tecnologia de pesquisa crítica na
administração, mas não somente
A administração se pretende multidisciplinar, face sua base teórica conjugar
diversas outras áreas do conhecimento, psicologia, sociologia, matemática,
economia, filosofia, antropologia, entre outras. No entanto, como expomos
brevemente, o solo para uma possível inter-multi-transdisciplinaridade na
academia é estéril no que tange a produção de um conhecimento voltado para
a emancipação humana, pois, ainda que possa ampliar as possibilidades de
compreender o real, afinal permite tratar aspectos do fenômeno que dentro da
disciplinaridade não seriam tratados, o avanço da Inter-multi-
transdisciplinariedade ainda fica limitada às fronteiras da perspectiva
gnosiológica, não alterando a posição de centralidade do sujeito na produção
do conhecimento científico. Carece-se, portanto, superar não tão somente a
fragmentação do campo, mas, antes de tudo a perspectiva em que o objeto é
uma construção da razão e não ele em si, sua materialidade. Assumindo a
centralidade do objeto para a produção do conhecimento, supera-se a própria
necessidade de diálogo entre e inter disciplinas, pois esse somente faz-se
necessário quando a razão se põe a construir o objeto a ser estudado e logo,
as fronteiras da produção do saber. Em suma, a perspectiva em que a
produção do conhecimento sobre o real é o processo de transposição do real
concreto ao real pensado derruba de imediato as fronteiras artificiais das
ciências.

Por isso sustemos que a produção de um conhecimento contra-hegemônico
não passa pelas “interdisciplinaridades” dos Estudos Organizacionais ou pela



luta anti-positivismos, mas pela adoção da perspectiva ontológica com base
marxiana, não porque esse seja um conhecimento em disputa com os demais,
mas porque em Marx a primazia é do real, e o real, nesse caso, impõe a
contradição enquanto elemento ao pensamento, permitindo a compreensão da
diversidade em sua unicidade; permitindo produzir um conhecimento que
apresente o movimento de desenvolvimento concreto da sociabilidade
humana segundo as manifestações singulares e particulares das
universalidades. Uma universalidade que é, como aponta Marx, a exploração
de uma classe pela outra concretizada, inclusive, pelas mediações particulares
das opressões de gênero, racismo e as demais mazelas da produzidas ou
reproduzidas na sociabilidade capitalista.

Paço-Cunha e Ferraz (2015) mencionam que:

As diferentes versões do marxismo não apenas são porta de entrada para as demandas da classe
trabalhadora no campo dos estudos organizacionais, mas também veículos de sustentação sempre
presente da questão prática da emancipação humana como horizonte autêntico, inclusive da
produção teórica (PAÇO-CUNHA; FERRAZ, 2015, p.194).

Nossa posição é pela defesa da adoção do MHD como uma ciência crítica,
capaz de explicar as contradições da sociedade contemporânea possibilitando,
assim, a transformação social. De modo que os estudiosos do campo de
Estudos Organizacionais podem e devem se apropriar do modo marxiano de
produzir conhecimento para ir além da mera efetivação de seu papel social
conforme a necessidade do processo de valorização do valor. Processo que
necessita tanto da forma de produção de conhecimento hegemônico como do
irracionalismo que tem pautado a produção de certos conhecimentos
científicos contra-hegemônicos.

o desenvolvimento dos marxismos nos estudos organizacionais é um tema que merece atenção
não tanto pelos vínculos históricos e pelos enlaces de importantes autores no século XX, mas
muito mais em razão de resguardar, no interior mesmo desse campo de estudos, o potencial
processo autoconstitutivo ao infinito do gênero humano; algo que confronta a dominância das
formas teóricas míopes às contradições sociais e, mais importante, a corrosiva invasão das
variadas versões do irracionalismo (Paço-Cunha e Ferraz, 2015, p.193).

Como Faria (2016, p.24) nos aclara em seu estudo sobre epistemologia crítica
do concreto,

O conhecimento é cumulativo, porém não justaposto, e só se transforma por meio de um
processo contínuo de renovação crítica, de recusa à reprodução, de resistência ao dogmatismo, à



sacralização e à transformação dos saberes, inclusive ou principalmente os teóricos, em crenças
míticas ou religiosas.

Nesse sentido, não desprezando o papel da política na defesa dos campos de
atuação, percebe-se que os desdobramentos da Universidade reforçam as
disputas por poder dentro dos Estudos Organizacionais, o que deveria ser um
espaço de luta contra o sistema vigente, se configura em movimentos
harmônicos com o capital, que limita-se a busca a sobrevivência do próprio
campo, para que esses pesquisadores possam manter suas posições. Como
Wanderley (2003) demonstra, a universidade é um dos privilegiados
aparelhos ideológicos para reproduzir a formação social capitalista, não
obstante, existe um devir, pois a universidade “serve normalmente à
manutenção do sistema dominante, mas pode também servir à transformação
social” (WANDERLEY, 2003, p.11).

Outrossim, a principal crítica aos chamados Estudos Organizacionais se
configura no fato dessas pesquisas estarem mais comprometidas com
reformas que com revoluções. Nossa tese pode ser explicada em razão da
adoção que teorias e métodos que buscam meios necessários para a melhoria
da vida da sociedade, sem, contudo, levar em consideração o finitude do
modo de produção capitalista. Tal posicionamento está coerente com as
grandes áreas da administração, que desde sua origem tem como finalidade a
reprodução do capital, entretanto, como já dissemos mais acima, os Estudos
Organizacionais surgiram e se desenvolveram no combate ao positivismo e
discursivamente orientados para emancipação, entretanto, tal emancipação
não se refere a necessidade histórica de classe produtora e explorada superar
a condição de exploração e constituir-se em uma sociedade de produtores
livremente organizados, mas tão somente em um processo em que o
indivíduo trabalhador alcança maior mobilidade dentro do capital, não
estando assim cerceado pelo poder de um empregador em particular. Tal
mobilidade o protegeria de uma submissão às condições específicas de
sofrimento físico e mental, porém, a liberdade sentida não passa de liberdade
virtual, sendo que nem o trabalhador individual que segue subsumido à lógica
do capital, nem a classe trabalhadora, superaram a condição de auto-alienação
no trabalho.

Reiteramos que reproduzir a ciência, ainda que se faça uso dos paradigmas
sociológicos que se autodenominam antipositivistas, é atuar conforme as



regras do capitalismo, uma vez que a ciência é por essência, meio para
reprodução do domínio do capital. A ciência como Marx a realizou não
surgiu para opor-se à ciência positivista, pois não é essa a questão principal, o
foco está na desocultação da realidade, da busca da essência escondida sobre
a aparência. Não se trata de uma adoção dogmática da obra marxiana,
consiste, pois, na primazia da realidade sobre a intersubjetividade popperiana
- ou ainda a ação comunicativa de Habermas - que regem o movimento
científico hodierno. Sendo a sociabilidade dominante a capitalista, não é
possível compreendê-la sem levar em consideração as contradições da
relação capital-trabalho, e foi Karl Marx quem conseguiu expor suas leis e
tendências universais em suas obras.

Temos duas questões aqui: a primeira é que o método de Marx não tem a
pretensão de se estabelecer como uma teoria do conhecimento
(MONTAÑOS, 2013), o surgimento do método de Marx se deu a partir de
uma totalidade para conseguir reproduzir o movimento do real, uma vez que
as pesquisas até o século XIX escondiam as contradições do sistema
capitalista, e, dessa maneira, não ultrapassam a aparência dos fenômenos. A
segunda questão consiste no fato de que a ciência positivista, por reforçar as
ideologias capitalistas, aprimora técnicas e processos que intensificam a
exploração da maioria da humanidade por um pequeno grupo social, enfim,
oportuniza a reprodução da miséria humana como coisa natural em nome da
valorização do valor, podendo ser considerada uma ciência burguesa
(LOWY, 2000; NETTO, 2011; DANTAS; TONELO, 2016).

Marx foi além do debate epistemológico ao resgatar a ontologia (LUKÁCS,
2013) – o ser das coisas –, isto é, a gênese dos problemas de seu (do nosso)
tempo, e percebeu a necessidade de um rompimento radical com a
sociabilidade capitalista, seu fazer científico é, por isso, comprometido com a
revolução (NETTO, 2011). Concluímos, então, não há outra perspectiva para
a emancipação humana que não passe pelo fim do capitalismo e dentro da
academia, pela adoção de um método que corrobora com esse devir, e isso
necessita ser assimilado pelos grupos formados pelos pesquisadores dos
estudos acerca das organizações para que se supere a fragmentação e, no seu
lugar, adote-se uma postura comprometida com a produção de um
conhecimento transformador, pois, queira ou não queira, somos
trabalhadores, ainda que atuando como ideólogos do capital. E, nesse sentido,



consideramos que alterar o modo de produção do conhecimento - adotando a
perspectiva ontológica do MHD - não é suficiente para superar as mazelas
produzidas pelo modo de produção antagônico da sociabilidade do capital,
mas uma condição necessária para que os trabalhadores produtores de
conhecimento se coloquem também na luta pela emancipação humana em
suma, contra o capital.
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Tempo Dedicado ao Trabalho e
Sofisticação dos Mecanismos de

Controle na Gestão das Unidades
Produtivas

José Henrique de Faria

Introdução
O tempo socialmente necessário e o tempo disponível de trabalhoconstituem-
se, na perspectiva marxista, em elementos concretos fundamentais no
processo de produção de mercadorias e, por isso, objetos de controle, pelo
capital, em sua necessidade histórica de acumulação. Quanto mais reduzido o
tempo de trabalho socialmente necessário à produção de mercadorias e
quanto maior a apropriação, pelo capital, do tempo livre, maior a taxa de
exploração. A dimensão do tempo de trabalho está contida na jornada de
trabalho, durante a qual se desenvolve o processo de trabalho para a produção
de mercadorias. O controle sobre o tempo de trabalho torna-se, assim, um
elemento fundamental para o sociometabolismo do capital, de maneira que
sua efetividade não é apenas técnica, mas histórica, social e política. Como
afirma Marx (2013, p. 406), a “função de direção, supervisão e mediação
torna-se função do capital assim que o trabalho a ele submetido se torna
cooperado [de forma que] como função específica do capital, a direção
assume características específicas”.

A luta pelo controle do tempo do trabalhador está na origem do lucro, que é exatamente o que
diz a teoria marxiana do mais-valor. Isso reafirma a relevância da definição de Marx do valor
como tempo de trabalho socialmente necessário. Então o que é temporalmente necessário na
temporalidade do trabalho? Os capitalistas não apenas controlam o processo de trabalho, o
produto e o tempo do trabalhador, mas tentam também controlar a natureza social da própria
temporalidade (HARVEY, 1023, p. 133).

Assim, neste ensaio procurar-se-á discorrer acerca da necessidade do capital
em instituir mecanismos de controle sobre tempo e o processo de trabalho



para satisfazer sua necessidade histórica de acumulação. Mais especialmente,
procurar-se-á desenvolver o argumento de que a efetividade do sistema de
controle sobre o tempo e o processo de trabalho no interior das unidades
produtivas capitalistas decorre das relações de classes sociais em presença
(enquanto relações de poder), da ideologia que se apresenta como cobertura
das práticas de controle e da alienação (estranhamento) material e subjetiva
que se materializa na produção de mercadorias.

Embora não desenvolva diretamente estas relações entre tempo de trabalho,
controle, poder, ideologia e alienação, Marx oferece indicações precisas sobre
as mesmas ao argumentar que o comando do capital sobre o processo de
trabalho é uma condição da produção capitalista de mercadorias:

O comando do capital sobre o trabalho parecia inicialmente ser apenas uma decorrência formal
do fato de o trabalhador trabalhar não para si, mas para o capitalista e, portanto, sob o capitalista.
[No entanto], com a cooperação de muitos trabalhadores assalariados, o comando do capital se
converte num requisito para a consecução do próprio processo de trabalho, numa verdadeira
condição de produção. (MARX, 2013, p. 406).

O capital, personificado no capitalista, não apenas controla o tempo de
trabalho, mas o faz de forma coercitiva:

No interior do processo de produção, o capital se desenvolveu para assumir o comando sobre o
trabalho, isto é, sobre a força de trabalho em atividade ou, em outras palavras, sobre o próprio
trabalhador. O capital personificado, o capitalista, cuida para que o trabalhador execute seu
trabalho ordenadamente e com grau apropriado de intensidade. [Mas], o capital desenvolveu-se,
ademais, numa relação coercitiva... (MARX, 2013, p. 381).

É necessário acrescentar, de uma perspectiva do desenvolvimento
contemporâneo das forças produtivas, que as relações coercitivas não se
esgotam apenas nos mecanismos de controle físico e técnico do processo de
trabalho, mas igualmente no controle da subjetividade do trabalhador. Trata-
se, então, de desenvolver estas indicações sobre como na prática da gestão do
processo de trabalho nas organizações produtivas sob o comando do capital
os mecanismos de controle não se constituem apenas em uma questão técnica
da produção de mercadorias, mas ao mesmo tempo em uma relação de poder,
em uma alienação do sujeito trabalhador, amparados ambos por uma prática
discursiva ideológica. No presente ensaio procurar-se-á apresentar estes
elementos norteadores das relações capitalistas de trabalho relacionados a
poder, ideologia e alienação, para compreender as relações de produção nas



unidades produtivas para além de seu aspecto fenomênico imediato,
mostrando como, na fase contemporânea da produção de mercadorias, estes
elementos se fazem presentes não apenas durante a jornada formal de
trabalho, mas igualmente no tempo de trabalho disponível, ou seja, no tempo
de trabalho formal e extraordinário (no e fora do ambiente físico da unidade
produtiva).

Deste modo, considera-se aqui que o estudo das formas e mecanismos do
controle sobre o processo e o tempo de trabalho, do ponto de vista da gestão
de organizações produtivas concretas, demanda a compreensão (i) do poder,
porque o controle é a materialização do exercício do poder de classe nas
unidades produtivas, (ii) da ideologia, porque o controle exige um sistema de
ideias articulado e eficaz, e (iii) da alienação, porque no exercício do
controle, a incorporação dos resultados (produção e realização do valor)
corresponde a uma alienação (estranhamento) objetiva e subjetiva.

Assim, as relações de poder que se estabelecem nas unidades produtivas sob
o modo capitalista de produção estão na raiz das práticas de controle sobre o
processo e o tempo de trabalho, na medida em que o asseguramento da
realização dos interesses definidos pelo capital em sua necessidade histórica
de acumulação encontra-se na efetividade dos mecanismos de controle e de
sua gestão. Estas relações de poder se manifestam no plano social como
relações de classes sociais em presença, em distintas formas de exercício e,
ao mesmo tempo, dão suporte à reprodução dos mecanismos e das formas de
controle sobre o processo de trabalho nas unidades produtivas.  Assim, as
relações de poder que se desenvolvem no processo de produção estabelecem
as condições do exercício social do poder de classe pelo capital, as quais
reafirmam e fundamentam esta prática no interior destas unidades: o modo de
produção de mercadorias se consolida como sistema de capital, o qual
sobredetermina tais relações originárias na forma objetivada de mecanismos
de controle.

A ideologia e a alienação, por seu turno, apresentam-se como condições
necessárias (ainda que não suficientes) para a garantia da efetividade da
produção de mercadorias de forma eficaz: a primeira, ao impor a lógica de
um sistema idealizado e autojustificável; a segunda, ao desapropriar o
produtor do resultado de seu trabalho sob o signo (enquanto fenômeno que



representa algo diferente de si mesmo) da propriedade privada dos meios de
produção e simultaneamente reprimir sua condição de reconhecer a si mesmo
como sujeito da produção (detentor do produto do trabalho).

Este estudo, além da introdução e das considerações finais, encontra-se
dividido em nove partes: (i) construção sócio-histórica do tempo; (ii) tempo
da jornada de trabalho e tempo disponível; (iii) tempo dedicado ao trabalho;
(v) tempo de trabalho fluído; (vi) contradições decorrentes do tempo de
trabalho e do tempo livre; (vii) poder e controle; (viii) ideologia e controle;
(ix) alienação e controle.

A construção sócio-histórica do tempo
O tempo é uma construção e uma permanente reconstrução sócio-histórica.
Para entendê-lo como elemento fundamental na determinação do valor obtido
no processo de produção de mercadorias é preciso considerar, ainda que de
forma sintética, os conceitos de tempo de trabalho necessário e disponível,
tempo morto e tempo vivo de trabalho, tempo de não trabalho, tempo ocioso,
tempo dedicado ao trabalho e tempo livre, também chamado de “tempo
socialmente supérfluo” (quando se refere ao tempo ocioso) e “tempo
socialmente disponível” (MARX, 2008, 2011, 2013; MÉSZÁROS, 2002),
habitualmente denominado “lazer”, o qual é mediado pela velocidade
decorrente das transformações emergentes no mundo contemporâneo. Tais
conceitos são necessários para desenvolver o argumento proposto de que o
controle do tempo e do processo de trabalho é fundamental para garantir a
acumulação do capital.

O tempo em si mesmo é uma abstração arbitrária, na medida em que possui
várias acepções. O tempo universal, o tempo histórico, o clima tempo, por
exemplo, são fenômenos diversos de uma mesma expressão. A dimensão
temporal é uma construção histórica e social, especialmente em sua
concepção linear de medida (hora, mês, ano) padronizada e convencionada
para permitir sua dimensionalidade. Para conferir concretude a esta dimensão
como elemento da produção de valor, é preciso seguir a concepção expressa
por Marx (2008, 2011, 2013), adiante resumida.

Entende-se que o tempo de trabalho necessário corresponde àquele em que o



trabalhador produz o equivalente ao seu próprio valor. Tempo excedente é
aquele que extrapola o tempo necessário de trabalho. Desta forma, o tempo
de trabalho necessário não constitui, no sistema de capital, o tempo de
trabalho ou tempo disponível de trabalho, pois este engloba igualmente o
tempo necessário e o tempo excedente de trabalho. O tempo disponível
também tem sido chamado de jornada de trabalho, mas é necessário precisar
esta concepção. A jornada de trabalho deve ser compreendida como tempo
formal de trabalho ou jornada formal, que é aquele regulado pelos institutos
normativos. O tempo disponível, contudo, sendo o tempo em que o
trabalhador está à disposição da unidade produtiva, comporta tanto a jornada
formal como os tempos extraordinários, regulados ou não juridicamente. O
tempo disponível é todo aquele que o trabalhador dedica à atividade de
trabalho.

O prolongamento da jornada de trabalho além do ponto em que o trabalhador teria produzido
apenas um equivalente pelo valor de sua força de trabalho, e a apropriação desse mais-trabalho
pelo capital, isso é a produção de mais-valia absoluta, constitui a base geral do sistema capitalista
e o ponto de partida para a produção de mais-valia relativa. Com esta, a jornada de trabalho está
desde o princípio dividida em duas partes: trabalho necessário e mais-trabalho. Para prolongar o
mais trabalho reduz-se o trabalho necessário por meio de métodos pelos quais o equivalente do
salário é produzido em menos tempo (MARX, 1946. p. 370).

Neste sentido, tempo de trabalho pode ser entendido como sendo a forma
simplificada de expressão ou referência ao tempo dedicado ao trabalho ou
tempo disponível. Ao tempo de trabalho (dedicado ao trabalho ou
disponível), portanto, corresponde tanto o tempo da jornada formal de
trabalho como o tempo que a excede. O tempo de trabalho comporta tanto o
tempo de trabalho vivo como o de trabalho morto. Tempo de trabalho vivo é
aquele em que o trabalhador está efetivamente executando suas tarefas,
excluindo os tempos de paradas e interrupções de trabalho. Tempo de
trabalho morto é exatamente aquele em que o trabalhador, estando à
disposição para o trabalho na unidade produtiva, não o executa devido a
interrupções no processo de produção. O tempo morto é, portanto, aquele em
que se processam, durante o tempo disponível de trabalho, tanto interrupções
técnicas do trabalho vivo (para manutenção de máquinas, reposição de peças,
etc.), como interrupções físicas ou legais (intervalos para refeições ou
descanso, etc.). Assim, o tempo morto de trabalho está contido no tempo
disponível de trabalho ou tempo dedicado ao trabalho. Não sem razão, as
unidades produtivas investem sistematicamente na redução do tempo morto



para transformá-lo em tempo de trabalho vivo.

A concepção de que o tempo não trabalhado enquanto o trabalhador
encontra-se à disposição do trabalho é o mesmo que um tempo produtivo
ocioso, difere da concepção de tempo morto de trabalho. Este tempo
chamado de ociosidade produtiva ou simplesmente de tempo ocioso de
trabalho deve ser entendido como o que se refere ao tempo de trabalho
interrompido por motivos externos à atividade em si mesma (falta de energia
ou de matéria prima, medidas de segurança, etc.). Como o tempo produtivo
ocioso não faz parte diretamente do processo de trabalho e das suas
necessárias interrupções técnicas e/ou físicas e legais, há um empenho do
sistema de capital em reduzi-lo ao máximo: empenho nada novo, pois
conforme o Report of the Inspectors of Factories, de 30 de Abril de 1860,
citado por Marx (2013, p. 317), “os pequenos momentos são os elementos
que formam o lucro”1.

Ao tratar da concepção de tempo livre e de tempo de não trabalho, é também
necessário pontuar alguns aspectos. Primeiramente, é preciso indicar que o
tempo de não trabalho refere-se tanto ao tempo livre do trabalhador
empregado, quanto ao tempo de “inatividade imposta” ao trabalhador
desempregado, incluindo aqui aquele trabalhador em busca do primeiro
emprego. Trata-se, no caso do trabalhador desempregado, de tempo de não
trabalho determinado pelas relações de produção e não de tempo socialmente
ocioso. Em segundo lugar, é necessário esclarecer a sobreposição entre os
conceitos de tempo produtivo ocioso e tempo livre. A concepção de tempo
livre refere-se ao tempo de não trabalho e não ao tempo produtivo ocioso,
porque o tempo livre do trabalhador empregado é o tempo que o trabalhador
tem ou dedica para si mesmo, tanto para seu lazer e seu repouso (também
chamado de tempo socialmente supérfluo), como para atividades lúdicas,
artísticas, educacionais ou culturais e para o convívio familiar e social (tempo
socialmente disponível), entre outros. Em terceiro lugar, é preciso voltar a
insistir, igualmente, no fato de que no modelo contemporâneo de produção
capitalista o tempo dedicado ao trabalho ultrapassa o tempo formal de
jornada de trabalho. A extensão da jornada de trabalho (e, assim, produção de
mais valor), ganha espaço na prática da gestão das unidades produtivas na
forma que Harvey (2013) chama de “acumulação por desapossamento”.



Tempo da jornada de trabalho e tempo disponível
A indústria moderna

Joga por terra todas as barreiras morais e naturais da jornada de trabalho. Daí o paradoxo
econômico de que o meio mais poderoso para encurtar a jornada de trabalho se converte no meio
infalível de transformar todo o tempo de vida do trabalhador e de sua família em tempo de
trabalho disponível para a valorização do capital. (MARX, 2013, p. 480).

Nos Grundrisse, Marx (2011) argumenta que todo o tempo para além do
tempo de trabalho necessário à produção e reprodução das condições
materiais de existência é tempo livre. Desta forma, quanto menor for o tempo
de trabalho necessário para a produção, maior será o tempo livre. No entanto,
sob o modo capitalista de produção parte deste tempo livre é apropriado pelo
capital. Assim, o tempo de trabalho deixa de ser apenas o necessário (para a
reprodução da força de trabalho) para se tornar tempo total disponível às
necessidades do sistema de capital. O tempo total disponível é aquele que se
encontra à disposição do capital que o emprega tanto como trabalho
necessário à produção quanto como trabalho excedente (mais-trabalho).

Contudo, esta apropriação, pelo capital, de parte do tempo livre, não apenas
reduz a magnitude formal deste, como é invadido pelo capital de outras
formas. Dito de outra maneira, o tempo realmente livre deixa de ser, portanto,
apenas aquele que excede o tempo de trabalho necessário e ao qual se agrega
igualmente o tempo excedente, na medida em que parte dele passa a ser
apropriado pelo capital como tempo disponível sobre-excedente. Em outros
termos, o tempo livre que se encontra para além do tempo disponível de
trabalho regulado pela “jornada de trabalho” é apropriado pelo capital como
tempo disponível total (tempo necessário + tempo excedente + tempo sobre-
excedente). Graficamente:

Todavia, há, ainda, outra forma perversa de apropriação do tempo livre com a
introdução do trabalho flexível e/ou intermitente, em que o trabalhador,
embora não esteja em atividade, está à disposição do capital para quando este
demandar seu trabalho específico. O tempo do trabalhador intermitente
encontra-se disponível para o capital. No entanto, não há por parte do capital
nenhum compromisso com o trabalhador que não seja a conveniência de seu
emprego (uso), quando e se necessário. No trabalho intermitente o capital usa



a força de trabalho que se encontra socialmente estocada à sua mercê, à sua
disposição, determinada pelos seus interesses, suas demandas e suas
condições.

Em princípio, o tempo da jornada formal de trabalho englobaria o tempo
necessário e o excedente (mais trabalho). Para Marx (2013, p. 360), “a
variação da jornada de trabalho se move (...) no interior de limites físicos e
sociais”. “O capitalista exerce seus direitos como comprador quando tenta
alongar ao máximo a jornada de trabalho”. O limite da jornada de trabalho a
uma “duração normal determinada” através de uma regulamentação é, na
“história da produção capitalista”, “uma luta entre o conjunto dos
capitalistas” e o “conjunto dos trabalhadores” (MARX, 2013, p. 309). O que
se constata atualmente, contudo, é que a jornada legal ou formal de trabalho
não impede que os trabalhadores estejam em atividade em um tempo maior
do que o estabelecido (regulamentado) (RAMOS, 2013). Este tempo a mais,
juntamente com o tempo da jornada formal, Marx (2013) chama de “tempo
disponível de trabalho para o capital”, ou seja, este é todo o tempo que os
trabalhadores dedicam ao trabalho. Em outras palavras, tempo efetivamente
livre é aquele que o trabalhador tem para si e que não está à disposição do
capital2. O tempo livre no sistema de capital contemporâneo não é mais
apenas aquele determinado pela regulamentação da jornada formal, pois o
tempo disponível para o capital extrapola o tempo formal da jornada de
trabalho, ou seja, o tempo da jornada formal de trabalho e o tempo disponível
para além desta jornada formal passam a compor a estrutura do tempo
coletivo social, pois os mesmos condicionam o uso do tempo livre3. Esta
questão, portanto, não tem como ser resolvida somente no plano do aparato
jurídico institucional ou dos sistemas e mecanismos de controle no interior
das unidades produtivas. A mesma decide-se apenas no plano do confronto
de classes, ou seja, no plano das relações de poder, pois a flexibilidade e a
manipulação do tempo e da temporalidade são elementos fundamentais do
capitalismo.

O trabalho industrial impôs uma nova disciplina temporal e espacial,
mediante a progressiva e contundente separação entre o tempo/espaço de
trabalho e o tempo/espaço de não trabalho, isto é, entre produção (de
mercadorias) e reprodução (da força de trabalho).

Dentro do espaço fechado das fábricas, a crescente divisão das tarefas (exigindo cálculos exatos



dos tempos de trabalho e a coordenação precisa entre elas), a utilização da mão de obra
assalariada, a mecanização do trabalho manual, a adoção de minuciosos estudos dos tempos e
ritmos de trabalho, conduziram, pouco a pouco à uniformização da medida do valor trabalho. De
forma que o valor de um bem passa a ser medido pela quantidade de trabalho necessária à sua
produção, e a duração do trabalho torna-se a medida, por excelência, da quantidade de trabalho.
A própria divisão das tarefas estava relacionada à economia do tempo, uma vez que ela
implicava a especialização em uma pequena parte do trabalho, permitindo uma diminuição
drástica do tempo de trabalho necessário para cada tarefa. Essas inovações que levaram ao
cálculo do tempo e da produtividade máxima conseguiram definitivamente estabelecer a medida
temporal de cada gesto (CARDOSO, 2007, p.28).

O trabalho na linha de produção fez com que o trabalhador perdesse quase
que totalmente sua autonomia em relação ao tempo e ao próprio trabalho. Isto
porque, segundo Tabboni (2006), o trabalho está previamente programado
pelo funcionamento das máquinas, constituindo a inovação tecnológica mais
explícita e mais representativa de todos os aspectos mais penosos do trabalho
humano nas sociedades industrialmente desenvolvidas. Atualmente, não é
apenas o funcionamento das máquinas que estabelece a programação do
processo de trabalho, pois a introdução de equipamentos e aparelhos de
transmissão de dados, e de comunicação via satélite, também interfere nesta
programação.

Cardoso (2007, p. 28) argumenta que, do ponto de vista coletivo, os
trabalhadores lutaram contra a imposição de um novo tipo de trabalho, como
também de um novo tempo a ser dedicado ao trabalho, sendo que o tempo
aparece como um dos principais objetos de disputa entre capitalistas e
trabalhadores, entre aqueles que buscam implantar uma nova concepção de
tempo, de trabalho e de tempo de trabalho e aqueles que tentam resistir a esta
concepção, a qual é derivada das análises de Marx sobre a situação de luta
pela jornada de trabalho nos séculos XVIII e XIX: “a instituição de uma
jornada normal de trabalho é resultado de uma guerra civil de longa duração,
mais ou menos oculta, entre a classe capitalista e a classe trabalhadora”
(MARX, 1978, p. 341).

As inúmeras formas assumidas pelas lutas sociais constituíram-se em
importantes exemplos de confrontação social contra o capital, dada a nova
morfologia do trabalho e seu caráter multifacetado. Antunes (1999) afirma
que na luta pela redução do tempo de trabalho é possível articular ações
efetivas contra algumas formas de opressão e exploração do trabalho, como
também às formas contemporâneas do estranhamento, que se realizam na



esfera do consumo material e simbólico, no espaço reprodutivo fora do
trabalho produtivo. Antunes entende que uma vida desprovida de sentido no
trabalho é incompatível com uma vida cheia de sentido fora do trabalho.
“Não é possível compatibilizar trabalho assalariado, fetichizado e estranhado
com tempo verdadeiramente livre” (ANTUNES, 1999, pp. 174-175).

Tempo dedicado ao trabalho
Partindo da concepção marxista de trabalho, Sadi Dal Rosso (2011, p. 418)
argumenta que a sociedade moderna é a sociedade do trabalho, entendendo
que o conceito de tempo de trabalho comporta as seguintes dimensões:

 

1. Duração: representa as medidas convencionais de tempo em que o
trabalho possui a propriedade de duração, sendo identificado pelas
seguintes perguntas: Quanto tempo? Quantos dias? Quantas horas?;

2. Distribuição: refere-se a momentos nos quais o trabalho é executado
num intervalo considerado. As interrogações “Quando?” e “Em que
horário?” mostram a diferença conceitual entre distribuição e duração
do tempo de trabalho. Estabilidade ou flexibilidade de horários, trabalho
de turnos, compensação de horas, contratos com duração anual e
distribuição flexível, idade para início e fim da vida ativa, são os
aspectos mais representativos para definir a distribuição;

3. Intensidade: representa o esforço físico, intelectual ou emocional
empregado na execução de uma tarefa no decorrer de uma unidade de
tempo. As perguntas que identificam esta dimensão são representadas
por: Quanto esforço exige? Como? Qual a carga de trabalho?

O controle sobre o tempo de trabalho (socialmente necessário e disponível
total) é, deste modo, fundamental na produção do valor e do mais-valor. A
este respeito, Grossin (1991) entende que o enquadramento do tempo de
trabalho delimita um tempo restrito e cerceado. O tempo de trabalho é
estruturado de forma que os tempos próprios dos trabalhadores sejam
eliminados e substituídos por tempos impostos. O tempo de trabalho é, assim,
coletivo, ativo, fracionado e mecanizado, caracterizando-se ainda pela
concentração que busca eliminar pausas e dimensionar paradas em função de



tarefas e ritmos.

Uma vez definida a dimensão temporal como social e historicamente
determinada e sujeita continuamente à reconstrução, pode-se considerar,
então, que uma jornada de trabalho representa também uma medida social e
juridicamente instituída em um determinado momento histórico e em uma
dada formação social que expressa um tempo de trabalho ao qual corresponde
uma retribuição (salário). Assim, ao tempo total de trabalho se opõe um
tempo de não trabalho ou tempo livre. Nesta acepção, tanto o tempo total de
trabalho como o tempo livre também são vividos pelos sujeitos trabalhadores
como uma experiência subjetiva. Em outras palavras, as dimensões destes
tempos podem ser formalizadas objetivamente, mas não podem ser
plenamente vividas objetivamente, pois isso significaria apostar em uma
razão plenamente instrumental, destituída de toda subjetividade, de toda a
emoção, de todos os sentidos e significados. Esta condição subjetiva é
fundamental para que as relações de poder, a ideologia e alienação prosperem
no processo de trabalho nas unidades produtivas capitalistas.

Isto não significa retirar do tempo sua objetividade, subtrair seus parâmetros,
negar sua escala de quantificação e tampouco ignorar que as sociedades
sempre procuraram definir critérios para o estabelecimento de medidas.
Significa considerar que como experiência vivida o tempo é, para os sujeitos,
igualmente objetivo e subjetivo. O tempo, neste sentido, pode ser considerado
como um exemplo de uma instituição aliada da produção, na medida em que
se torna o padrão regulador da conduta ao quantificar a duração, o momento
de início e de interrupção da atividade de trabalho. Mas, pelo mesmo motivo,
pode ser um aliado do trabalhador, na medida em que define a dimensão de
seu valor de uso e de troca e, portanto, também do tempo que tem para si.

Entretanto, as artimanhas do capital procuram tornar a dimensão temporal
fluida, intangível, ocultando ao trabalhador a dimensão do tempo que tem
para si ao apropriar-se dele como tempo disponível. Esta apropriação executa
ações de esquiva em relação às regras normativas que regulamentam a
jornada de trabalho, através de um sedutor processo de ocultação da
realidade.

Tempo de trabalho fluido: da submissão a uma



disponibilidade permanente e “livre”
Em O Capital, mais especificamente no Livro III, vol. 6, Marx (1983)
dedicou um expressivo capítulo sobre a questão da jornada de trabalho
afirmando que, na busca pela extração da mais-valia, o capitalista acabou por
impossibilitar que o trabalhador pudesse se realizar no seu tempo de
descanso:

Fica claro que o trabalhador durante toda a sua existência nada mais é que força de trabalho, que
todo seu tempo disponível é, por natureza e por lei, tempo de trabalho a ser empregado no
próprio aumento do capital [...]. Mas em seu impulso cego, desmedido, em sua voracidade por
trabalho excedente, viola o capital os limites extremos, físicos e morais, da jornada de trabalho.
Usurpa o tempo que deve pertencer ao crescimento, ao desenvolvimento e à saúde do corpo.
Rouba o tempo necessário para se respirar ar puro e absorver a luz do sol. Comprime o tempo
destinado às refeições para incorporá-lo sempre que possível ao próprio processo de produção,
fazendo o trabalhador ingerir os alimentos [...] como se fosse mero meio de produção (MARX,
1983, pp. 300-301).

Apesar de todas as transformações ocorridas no mundo do trabalho, dentre
elas a evolução e a rapidez com que os avanços tecnológicos foram inseridos
no processo da organização produtiva, as mesmas ainda expressam a
necessidade constante de reprodução ampliada do capital ao longo de sua
história, resultando, em última instância, na intensificação e exploração da
força de trabalho. Se, no início do capitalismo, essa invasão se caracterizava
apenas em sua forma opressiva, na reorganização produtiva decorrente da
produção flexível a intensificação do trabalho e o prolongamento da jornada
são realizados também pela estratégia de flexibilização e de sua gestão.
Gaulejac (2007) aponta as sutilezas implantadas pelas organizações nas
formas de controle.

O “poder gerencialista” preocupa-se não tanto em controlar corpos, mas em
transformar a energia libidinal em força de trabalho. Ou seja, a economia da
necessidade canalizada opõe-se à economia do desejo exaltado, passando do
controle minucioso dos corpos à mobilização psíquica a serviço da empresa.
A “repressão é substituída pela sedução, a imposição pela adesão, a
obediência pelo reconhecimento, e a vigilância física pela comunicacional”
(GAULEJAC, 2007, p. 110). Trata-se não tanto de regulamentar o emprego
do tempo e de quadricular o espaço, mas de obter uma disponibilidade
permanente para que o máximo de tempo seja consagrado à realização dos
objetivos fixados, canalizando esforços a um engajamento total para o



sucesso da empresa. Como os horários de trabalho não bastam mais para
responder a essas exigências, “a fronteira entre tempo de trabalho e tempo
livre torna-se cada vez mais porosa” (GAULEJAC, 2007, pp.109-111).

As perdas de tempo ligadas aos trajetos, às esperas, aos contratempos, são
ocupados para resolver problemas momentâneos, para fazer algumas
ligações, para complementar relatórios, atualizar planilhas, responder e-mails,
entre outros. Se o tempo de trabalho se torna fluido, o espaço deve sê-lo
igualmente, haja vista a implantação de escritórios virtuais que têm como
premissa equipar cada empregado com computador portátil, celular, acesso a
sistemas de gestão, bastando uma “tomada elétrica” para que o sujeito se
conecte com o mundo inteiro: “não se trata mais de uma disponibilidade
obrigatória durante as horas de trabalho, mas de uma disponibilidade
permanente e livre” (GAULEJAC, 2007, p. 111).

De fato, o tempo de trabalho, na sociedade contemporânea, vem sofrendo
contínua intensificação e flexibilização, ao mesmo tempo em que o
movimento histórico de redução da jornada de trabalho tem evoluído pouco.
Os tempos de trabalho e de não trabalho são compreendidos como categorias
organizadoras da vida social, cuja construção se processa socialmente e em
cada momento, a partir das interações entre os diversos “atores sociais”
(CARDOSO, 2007). Diante desta perspectiva, é importante analisar as
contradições decorrentes desta fluidez – tempo de trabalho versus tempo livre
– ressaltando como os mecanismos sutis e sedutores de controle sobre o
processo de trabalho nas organizações produtivas contemporâneas, atuam nas
relações laborais para além do seu tempo formal, invadindo o tempo de não
trabalho dos sujeitos trabalhadores.

Nas sociedades contemporâneas a estandardização, a sincronização ou ainda
a separação clara entre tempo livre e tempo de trabalho estão desaparecendo.
A aparente uniformidade do tempo individual de trabalho sutilmente “cede
lugar para uma grande diversificação de tempos de trabalho” (CARDOSO,
2007, p. 37). O movimento histórico de separação entre o tempo de trabalho e
o tempo de não-trabalho está sendo substituído por um movimento contrário,
de reaproximação entre os dois tempos, ou seja, a distinção entre estes dois
tempos está dando lugar a um tempo contínuo que não diferencia o tempo de
trabalho do de não-trabalho, de maneira que o tempo de trabalho,



desenvolvido no local de trabalho, passa a ser caracterizado pela ausência de
limites, de contabilidades, a partir de um controle muito mais interiorizado,
indireto e impessoal (ZARAFIAN, 1996).

O trabalho não se resume, nem nunca se resumiu, ao local de trabalho.
Cardoso (2007) exemplifica estas transformações destacando: (i) a forte
pressão temporal; (ii) o trabalho doméstico destituído de reconhecimento e
naturalmente atribuído às mulheres; (iii) o tempo de trabalho remunerado que
extrapola o local de trabalho; (iv) as horas de sobreaviso; (v) o tempo
dedicado às tarefas levadas para casa que na maior parte das vezes ocorre de
maneira informal e não são contabilizadas, sendo sua utilização cada vez
mais facilitada em função da criação de diversos instrumentos como e-mail,
celular, computador portátil, internet, entre outros que servem para acionar os
trabalhadores a qualquer momento e em qualquer lugar. Cardoso (2007) se
refere igualmente àqueles tempos nos quais os trabalhadores passam a buscar
soluções para o processo de trabalho, principalmente a partir da ênfase dada à
sua participação (caixas de sugestão, CCQ, grupos semiautônomos), levando-
os a permanecer conectados no trabalho mesmo estando distante da empresa.

O controle sobre o tempo da jornada, enquanto mecanismo de medida da
produção devido ao processo de trabalho vivo, é mais intensamente exercido
(gerido) pelas unidades produtivas do sistema de capital através de
dispositivos simples como relógio-ponto, livro-ponto ou mecanismos
eletroeletrônicos, tais como, crachás ou cartões magnéticos, registradores
eletrônicos, óticos ou digitais. Contudo, é necessário acrescentar que a estes
dispositivos são agregados, atualmente, ferramentas computacionais e de
comunicação via satélite (internet), como, telefones celulares, iPhone, Tablet
e Personal Computer (PC), que permitem o controle do tempo de trabalho à
distância.

Sendo o tempo de trabalho a categoria fundamental na determinação
(produção, apropriação e realização) do valor e, deste modo, do processo de
acumulação simples e ampliada do capital, o controle sobre o mesmo e sobre
o processo de trabalho é uma necessidade histórica do capital na gestão das
unidades produtivas. Tal controle, contudo, não decorre e nem é exercido
apenas por uma conveniência técnica. É necessário também localizá-lo tal
como se expande e se desenvolve no interior das relações de poder sob o



sistema de capital, enquanto relações de classe.

Poder, trabalho e controle
Ao tratar da abolição das Corn Laws, Marx (2013) mostra um caso em que o
mais-valor é produzido como estratégia de classe implementada por meio do
Estado para reduzir o valor da força de trabalho, ou seja, como relação de
poder. Sendo o poder a capacidade que uma classe social possui “de definir e
realizar seus interesses objetivos e subjetivos específicos, mesmo contra a
resistência e independentemente do nível estrutural em que tal capacidade
esteja principalmente fundamentada” (FARIA, 2004, p. 141), seu exercício
possui uma natureza tanto econômica como jurídico-política, ideológica e
psicossocial. O exercício do poder como dominação de classe está
relacionado ao acesso de uma classe ao comando das principais estruturas
organizacionais, especialmente da estrutura do Estado. Nessa perspectiva, o
poder não pode ser entendido apenas como um jogo de forças, mas como um
fenômeno relacional (relações de classe) assimétrico, ou seja, um fenômeno
que em determinadas condições práticas encontra-se em desequilíbrio do
ponto de vista da dominação de classe, indicando um confronto de interesses
entre a classe dominante (capitalista) e os trabalhadores.

As relações de poder, enquanto relações de classes em presença sob o sistema
de capital, configuram a dominação do capital sobre o trabalho na arena das
lutas sociais e políticas. As relações de poder no plano social expressam-se
no poder de classe, o qual se manifesta sob sua forma original de sistemas e
mecanismos de controle sobre o processo de trabalho nas unidades produtivas
capitalistas (FARIA, 2017). Dito de outra forma, o poder do capital no plano
social (comando sobre o aparato estatal) se manifesta do mesmo modo que na
unidade produtiva (comando sobre o processo de trabalho) de onde se
originou, embora em outra dimensão política. As relações de dominação
encontram, no interior das unidades produtivas, uma expressão particular que
se consolida no plano social: os mecanismos de controle sobre o processo de
trabalho. Os sistemas e mecanismos de controle constituem a forma material
efetiva de exercício do poder do capital na gestão das organizações, pois a
primeira forma de apropriação do valor excedente é um fenômeno de classe
(MARX, 2013).



Assim como o poder se cristaliza nas relações de poder, cujo objetivo é
garantir a ocupação do controle social pelo capital, a materialização das
relações de poder no plano da gestão das organizações se dá pela prática
explicitada nos mecanismos de controle com vistas à produção de valor e
mais-valor. Marx (2013) examina duas formas organizacionais básicas
utilizadas pelo capital para o aumento da produtividade: a divisão do trabalho
e a cooperação. O aumento da produtividade, portanto, “depende de formas
organizacionais (cooperação e divisão do trabalho), assim como de
maquinaria e automação (...). As transformações na forma organizacional (...)
desempenham um papel preponderante na busca do aumento da
produtividade” (HARVEY, 2013, p. 170). Por conseguinte, do mesmo modo
como no plano da sociedade as relações de poder visam o controle social, no
plano da gestão das organizações tais relações se materializam nos sistemas e
mecanismos de controle sobre o processo e a organização do trabalho
(FARIA, 2004). Em ambos os casos, relações de poder e sistemas de controle
nas organizações são, ao mesmo tempo, expressões da lei e da ordem,
repressivas explícitas e ocultas, reguladoras e autoritárias, dissimuladas, sutis
e de caráter psicossocial, atingindo os sujeitos não apenas objetivamente, mas
também em sua subjetividade.

“Os capitalistas, tendo o poder de escolher o processo e o sistema de trabalho,
usam essa escolha como uma arma na luta de classes pela geração de mais-
valor” (HARVEY, 2013, p. 221). De fato, a escolha do processo e do sistema
de trabalho permite ao capitalista escolher as formas de controle não apenas
sobre a objetividade do processo de trabalho como, igualmente, sobre a
subjetividade do trabalhador, obtido a partir da sedução, da manipulação, do
convencimento, da ideologia e da alienação, sendo esta a expressão mais sutil
e efetiva do controle na gestão da organização moderna (FARIA, 2004). Do
ponto de vista das organizações produtivas do modo de produção capitalista e
da organização capitalista do trabalho, as relações de poder e os sistemas de
controle possuem algumas características fundamentais comuns, cujas bases
encontram-se tanto no processo e na divisão do trabalho, tanto quanto na
gestão e na exploração do trabalho, tendo em vista a necessidade histórica de
acumulação do capital, ou seja, são bases que circunscrevem o tempo de
trabalho necessário e disponível sob o modo capitalista de produção.

A luta entre o capital e o trabalho que se desenrola no mercado de trabalho,



no processo de compra e venda de força de trabalho, ou seja, no plano social
e histórico das relações de poder, não é senão a forma que assume a
contradição material que se passa na esfera da produção (nas unidades
produtivas), pois o processo de trabalho é organizado através do poder do
capital na forma de sistema de controle. “Por isso, a conexão entre seus
trabalhos aparece para os trabalhadores, idealmente, como plano
preconcebido e, praticamente, como autoridade do capitalista, como poder de
uma vontade alheia que submete seu agir ao seu próprio objeto (...). O
comando da indústria torna-se atributo do capital” (MARX, 2013, p. 407-8) e
o mesmo o exerce através de uma supervisão e de um controle contínuo, já
que a produtividade e a eficiência do processo de trabalho dependem não do
trabalhador individual, mas da adequada organização do trabalho coletivo.

Nesse sentido, todo o aparato da unidade produtiva industrial é composto por
novas e refinadas formas de gestão do processo de trabalho e atua em última
instância como instrumento de poder e controle nas atividades de trabalho
fortalecendo, através de mecanismos sutis de sedução, as condições de
engajamento com a organização, potencializando (i) o controle da
subjetividade e (ii) a manipulação dos desejos e necessidades dos sujeitos
trabalhadores. Análises críticas das relações de trabalho em unidades
produtivas indicam, de fato, que o poder se consolida através de regras,
dispositivos e técnicas consentidas mediante uma lógica racional, para fins de
melhoria do desempenho, bem como através de mecanismos de controle da
subjetividade (FARIA, 2004, 2007).

Acompanhemos os possuidores de dinheiro e de força de trabalho até o terreno culto da
produção, em cuja entrada se lê: No admittance except on business. Aqui se revelará não só
como o capital produz, mas como ele mesmo, o capital, é produzido. O segredo da produção de
mais-valor tem, enfim, que ser revelado (MARX, 2013, p. 250)

Os mecanismos de controle sobre o processo de trabalho não se esgotam,
assim, no tempo da jornada de trabalho e tampouco no espaço fabril. O
prolongamento da jornada de trabalho tem ultrapassado o tempo formal da
jornada com o desenvolvimento das tecnologias informacionais e de
comunicação via satélite. O trabalhador executa, através destes sistemas de
comunicação, sua atividade de trabalho desde um lugar externo à unidade
produtiva e em qualquer horário, o que significa que o prolongamento da
jornada de trabalho não ocorre mais apenas no espaço organizacional. A
mais-valia absoluta, que alguns críticos julgavam em extinção em suas



discussões teóricas, atribuindo à mesma uma validade restrita às formas
primitivas de acumulação capitalista, ganha uma nova configuração,
decorrente do prolongamento da jornada de trabalho fora do local de
trabalho, o que significa a apropriação de parte do tempo livre que pertence
ao trabalhador. O trabalho executado neste modo de prolongamento não é
remunerado (senão no plano do julgamento jurisdicional), incrementando
ainda mais a taxa de mais-valor. As organizações produtivas se apossam do
tempo livre, necessário à reprodução das condições de trabalho,
transformando-o em tempo não formal (mas disponível) de trabalho, que nem
por isto é menos efetivo e produtivo.

O controle sobre o processo de trabalho excede o exercido diretamente sobre
o trabalho formal concreto a partir dos mesmos mecanismos, como mostram
claramente as pesquisas sobre tempo de trabalho no capitalismo
contemporâneo (RAMOS, 2013). A extração do valor excedente não se dá
apenas pela diferença, em uma determinada jornada de trabalho, entre o
tempo de produção do valor equivalente da força de trabalho comprada pela
organização e o tempo total formal de dispêndio (valor de uso) desta força.
As tecnologias físicas de comunicação e informacionais e as ciências
humanas desenvolveram-se como “forças produtivas” a ponto de ser
necessário considerar que a combinação de tecnologias físicas e de gestão
invadiu o tempo livre tornando-se parte constitutivas das mesmas.

Ao transformar o tempo livre em tempo de trabalho efetivo, as modernas
corporações obtêm o prolongamento da jornada sem a sua extensão formal,
ou seja, sem as obrigações decorrentes de sua prorrogação. Portanto, aquilo
que parecia cada vez menos importante no processo de acumulação do
capital, o mais-valor obtido pelo prolongamento da jornada de trabalho,
retorna em grande estilo, na metamorfose do tempo livre em tempo não
formal de trabalho, tendo como suporte não apenas os equipamentos de
comunicação via satélite, como a sofisticação do processo de alienação e
estranhamento.

Nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, Marx (2010) afirma que o
trabalhador põe a sua vida no objeto, mas este já não lhe pertence. Ao
contrário, quanto maior a atividade do trabalhador mais o mesmo se encontra
objeto, ou, de outro modo, quanto maior o produto resultante de seu trabalho,



mais o trabalhador fica diminuído, quanto mais valor cria, mais sem valor se
torna, quanto mais refinado o produto mais desfigurado é o trabalhador. Esta
realidade do sistema de capital é, na forma contemporânea da gestão do
processo de trabalho, mais atual do que possa parecer à primeira vista. Este
dedicado empregado “full time” se exterioriza no resultado de seu trabalho
que, no entanto, a ele se contrapõe.

O processo de controle não apenas atua no interior da unidade produtiva e no tempo da jornada
formal de trabalho, mas é igualmente eficaz no campo externo da unidade produtiva e no tempo
dedicado ao trabalho que excede o tempo formal da jornada, ou seja, no tempo dedicado ao
trabalho que avança sobre o tempo livre do trabalhador. (...) os mesmos mecanismos que atuam
no tempo formal de trabalho e no espaço interno da unidade produtiva, atuam igualmente no
tempo disponível excedente ao tempo formal e no espaço externo a esta unidade produtiva
(RAMOS, 2013, p. 164).

Os sistemas e os mecanismos de controle sobre o processo de trabalho são
empregados no aumento da produtividade, ou seja, no encurtamento do
tempo de trabalho necessário, pois a extração da mais-valia relativa visa
exatamente aumentar o rendimento do trabalho encurtando o tempo de
trabalho tanto na primeira parte constituinte da jornada (tempo de trabalho
necessário), como na segunda parte (tempo excedente de trabalho). Isto é
feito pelo desenvolvimento das forças produtivas, sejam as mesmas de ordem
física ou de gestão. De fato, o capitalista pode encurtar o tempo de trabalho
necessário e disponível através da utilização de tecnologia de gestão (quando
altera os métodos de trabalho) ou de tecnologia física aplicada à produção
(quando incorpora ao processo produtivo novas e mais eficientes máquinas e
equipamentos).  

Pesquisas realizadas em unidades produtivas capitalistas (FARIA, 2004,
2007, 2009) asseguram que a eficácia dos sistemas e das formas de controle
na gestão do processo e do tempo de trabalho e que são amplamente
disseminadas nos discursos derivados da função gerencial, dependem tanto
da imposição, da obediência às normas e de formas autoritárias de sua
aplicação, quanto da efetividade dos seus mecanismos subjetivos. Para Pagès
et alii (1987), por exemplo, há várias formas de “exercício do poder nas
organizações hipermodernas”. De fato, estes pesquisadores já haviam
retratado de forma contundente como o novo “aparato de regras” (não
formais) entra em contradição com o antigo sistema baseado na autoridade
pessoal do chefe. “Assim, o poder não está mais fixo em uma rede de



relações hierárquicas interpessoais, mas encarna o conjunto da organização e
se define como a capacidade da organização em submeter os indivíduos a
uma lógica abstrata de lucro e expansão” (PAGÈS et alii, 1987, p. 67). Este
processo não ocorre ao acaso. Ao contrário, trata-se de um processo
planejado que necessita, para sua afirmação, de uma projeção idealizada que
tenha como resultado o convencimento daqueles que a ele se submetem.
Convencimento que visa desnaturalizar a relação de exploração
apresentando-a como uma inevitabilidade da vida social: aqui se apresenta a
ideologia.

Ideologia, Trabalho e Controle
O conceito de ideologia possui muitas vertentes (CENTRE, 1980). Uma das
maneiras pela qual se pode conceber a ideologia é que ela seria um reflexo
invertido, mutilado, deformado do real, na medida em que significaria um
conjunto abstrato de ideias, representações e valores de determinada
sociedade. No entanto, esta é uma concepção abstrata, no sentido de que
designa que todo e qualquer conjunto de ideias pretende explicar fatos
observáveis sem vincular essa explicação às condições sociais, históricas e
concretas em que tais fatos foram produzidos. Apesar da desvinculação, essas
ideias seriam transmitidas e absorvidas como se fossem reais (FRANCO,
2004).

Ao criticarem a ideologia alemã, Marx e Engels (2007) expressam de início a
concepção de ideologia como uma abstração deformada do real. À medida
que desenvolvem suas argumentações, a concepção de ideologia passa a ser
definida como uma forma de consciência social. De fato, para Mészáros
(2004),

A ideologia não é ilusão nem superstição religiosa de indivíduos mal orientados, mas uma forma
específica de consciência social, materialmente ancorada e sustentada. Como tal não pode ser
superada nas sociedades de classe. Sua persistência se deve ao fato de ela ser constituída
objetivamente (e constantemente reconstituída) como consciência prática inevitável das
sociedades de classe, relacionada com a articulação de conjuntos de valores e estratégias rivais
que tentam controlar o metabolismo social em todos os seus principais aspectos (MÉSZÁROS,
2004, p. 65).

Segundo Mészáros (2004), o conflito mais fundamental na arena social
refere-se à própria estrutura social que proporciona o quadro regulador das



práticas produtivas e distributivas de qualquer sociedade específica, cujo
objetivo é manter ou, ao contrário, negar o modo dominante de controle sobre
o metabolismo social dentro dos limites das relações de produção
estabelecidas. Tal conflito encontra suas manifestações necessárias nas
“formas ideológicas (orientadas para a prática) em que os homens se tornam
conscientes desse conflito e o resolvem pela luta” (MÉSZÁROS, 2004, pp.
65-66), ou seja, as diferentes formas ideológicas de consciência social têm
implicações práticas de longo alcance em todas as suas variedades,
independentemente de sua vinculação sociopolítica a posições progressistas
ou conservadoras.

Neste sentido, não se pode reduzir o conceito de ideologia como
simplesmente uma “falsa consciência”. O que define a ideologia como
ideologia não é seu suposto desafio à “razão” ou seu afastamento das regras
preconcebidas de um “discurso científico” imaginário, mas sim sua situação
real - materialmente fundamentada - em um determinado tipo de sociedade.
As funções complexas precisam focalizar a atenção nas exigências práticas
vitais do sistema de reprodução (MÉSZÁROS, 2004, pp. 472-473).

Nesta mesma linha de argumentação, Pagès et alii (1987) alertam que:

Quando se evoca a ideologia que uma instituição produz, geralmente se refere a um sistema de
representação do qual se servem os detentores do poder para mascarar e ocultar a realidade.
Ainda que a ideologia se ocupe de tais funções, esta leitura torna-se muito simplista, tendo em
vista que não explica o domínio profundo que uma organização pode exercer sobre seus
membros (PAGÈS et alii, 1987, p.74).

Tomando como referência o discurso ideológico como veículo da
manifestação expressa do poder, seja para convencer, seja para impor ou para
estabelecer acordos, tem sido possível constatar que de uma forma especial
os modelos e as formas de gestão implantados pelas organizações produtivas
incorporam um conjunto de conteúdos de ordem prática, política e
ideológica, historicamente relacionado com os interesses econômicos do
capital. Ou seja, é principalmente a existência de um sistema estruturado, de
uma filosofia global, de um conjunto de princípios nos quais os sujeitos
podem acreditar, que leva à adesão dos mesmos ao conjunto de valores da
organização produtiva. De fato, resultados de pesquisas em unidades
produtivas (FARIA, 2004, 2007; RAMOS 2013) evidenciam que nestas os
mecanismos de controle não atuam apenas para gerir racionalmente as suas



atividades, segundo a lógica de acumulação inerente ao modo de produção
capitalista, mas igualmente para suscitar a admiração e a adesão maciça da
maior parte de seus trabalhadores e submetendo-os profundamente ao seu
grandioso sonho de ser a preferida por seu público de interesse. É justamente
pelo fato de construir um aparato ideológico amalgamado no imaginário
social, ser motivo de orgulho e de pertencimento, como também por oferecer
aos seus trabalhadores, além das condições materiais, satisfações de ordem
psicossocial e elementos de vínculos sociais, que estes trabalhadores se
reconhecem na organização produtiva a ponto de se engajarem à mesma,
empregando toda sua energia física e emocional.

Levando em consideração estas pesquisas sobre os mecanismos de controle é
possível indicar como trabalhar em uma organização industrial implica a
adesão, ao mesmo tempo, tanto a um sistema de crenças, cultura e valores, a
uma “filosofia de vida, a uma formação específica e diferenciada, quanto a
uma relação objetivada de trabalho submetida a regras, processos, contratos,
procedimentos e resultados. Neste sentido, a adesão ideológica aos
mecanismos de controle alicerça as energias e incita o sujeito a se dedicar de
corpo e alma a seu trabalho, a ponto de não só aceitar, mas naturalizar
constantes mudanças organizacionais que o sujeitam ao projeto estratégico da
unidade produtiva (processos, demissões, reestruturação, terceirização,
tecnologias poupadoras de força de trabalho, etc.). Análises detalhadas do
campo empírico permitem verificar como os sujeitos sentem-se capazes e
desejosos de cooperar e de se sacrificar, se preciso for, para o cumprimento
de metas e resultados, de forma a enfrentar novos e constantes desafios,
normalizando uma jornada de trabalho que ultrapassa, muitas vezes, 12 horas
diárias (comprometendo parte do tempo livre: sábados, domingos, feriados,
folgas) em prol dos assuntos e interesses estratégicos da unidade produtiva
(RAMOS, 2013).

É justamente essa adesão, este vestir a camisa da empresa, como
colaboradores, o elemento fundamental para legitimar os mecanismos de
controle sobre o processo e o tempo de trabalho, potencializando todo
sistema de dominação e alienação. Para compreender de que forma os
mecanismos de controle, enquanto expressão do poder do capital no plano
das unidades produtivas, expandem suas amarras para além do tempo formal
da jornada de trabalho, torna-se necessário incorporar nestas reflexões as



categorias ideologia e alienação.

Pagès et alli (1987) indicam que a ideologia da empresa, tal qual ela difunde
e pratica e tal qual o indivíduo reproduz, ampliando, não funciona apenas
como uma compensação frente à dureza e à submissão ao trabalho. “Ela só é
tão eficaz porque vai de encontro e mobiliza aspirações profundas, valores,
que transcendem o interesse individual” (PAGÈS et alii, 1987, p. 94).

Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels (2007) já apontavam a ligação entre
ideologia, alienação, mistificação e coisificação. Como interpreta
Swingewood (1978. p. 76), uma “consciência social alienada é aquela que
passou a ser dominada por um mundo de coisas, no qual a realidade não é
mais considerada como uma realidade humana, mas uma ideologia de
atributos humanos”. A ideologia, portanto, entre tantas funções, como as de
cooptação, engajamento, legitimação, interpretação, etc., também está na base
da alienação conduzindo os sujeitos à uma estrutura de crenças desfigurada,
alicerçada na transferência a outros sujeitos daquilo que lhe pertence.

Neste sentido, a ideologia no interior das unidades produtivas torna-se um
fator de extrema importância para garantir a hegemonia do discurso
capitalista na difusão dos sistemas e mecanismos de controle, apresentando-
os como funcionais à qualidade da produção, à produtividade, à concorrência
e, ao mesmo tempo, à harmonia no trabalho, à realização pessoal, ao
comprometimento, ao vínculo. Desta forma, a extrapolação das atividades de
trabalho para além da jornada e para além do espaço fabril tornam-se
prisioneiras de uma crença superior. A dimensão do tempo disponível de
trabalho é submetida a um sistema de ideias que se baseia na disposição
subjetiva de considerar os mecanismos de controle como algo natural, na
convicção profunda de uma doutrina sagrada do controle compatível e
coerente com a realidade vivida pelos trabalhadores também em outras
unidades produtivas do sistema de capital.

Alienação, trabalho e controle
O conceito de alienação, bem como de estranhamento, encontra-se
primeiramente exposto em Hegel (2008), mas é em Marx (2008; 2010) que o
mesmo ganha importância no estudo sobre o trabalho. É na relação entre o



trabalhador e o produto do seu trabalho e na relação entre o trabalhador e a
atividade produtiva que este desenvolve sob o modo capitalista de produção
que se pode compreender tanto a alienação, em que o trabalhador não se
apropria do resultado de seu próprio trabalho (alienando-o ao capital), como
o estranhamento, em que o resultado de seu trabalho aparece como algo
externo ao trabalhador e não como parte de si, ou seja, sua atividade não lhe
pertence, é estranha a ele. Isso acontece, entre outros motivos, porque a força
de trabalho é vendida como mercadoria.

Duas condições se apresentam, para Marx, na relação contratual entre o
capital e o trabalho. A primeira é que “o trabalhador labora sob o controle do
capitalista, a quem pertence seu trabalho”; a segunda é que o produto do
trabalho do trabalhador no período de contrato não lhe pertence, pois “a partir
do momento que ele entra na oficina do capitalista, o valor de uso de sua
força de trabalho, portanto, seu uso, o trabalho, pertence ao capitalista
(MARX, 2013, p. 262). Estas duas condições é que permitem a alienação do
trabalhador e possibilita ao capitalista organizar o processo de trabalho, de
maneira a produzir uma mercadoria cujo valor seja maior que a soma dos
valores requeridos para sua produção e que neste processo “não seja
consumido mais do que o tempo de trabalho socialmente necessário”
(MARX, 2013, p. 262), ou seja, a força de trabalho tem “de ser aplicada com
a quantidade média de esforço e com grau de intensidade socialmente usual, e
o capitalista controla o trabalhador para que este não desperdice nem um
segundo de trabalho” (MARX, 2013, p. 172). A distinção entre o valor que o
trabalhador recebe e o que ele cria, portanto, “pode ser explorado porque o
capitalista tem o controle sobre (i) o que o trabalhador faz na fábrica e (ii) o
produto (...) e é mediante este controle que se define mais claramente a
questão do que é socialmente necessário no processo de produção”
(HARVEY, 2013, pp. 125-127).

Neste sentido, o trabalhador é estranho ao produto de seu trabalho na medida
em que aquilo que produz apresenta-se para ele como detentor de um poder
independente, pois quanto mais o trabalhador executa sua atividade, mais o
mundo lhe parece estranho, o que intervém em sua consciência e em sua vida
emocional. A alienação se dá em relação à sua atividade produtiva e ao que
produz, pois o trabalho deixa de ser uma atividade essencial para satisfazer
suas necessidades de existência e se transforma em um meio para satisfazer



necessidades que lhes são estranhas.

Marx (2010) trata do trabalho estranhado a partir de quatro dimensões
(formas):

 

1. A relação entre o trabalho e o produto do trabalho: o objeto produzido se
torna estranho ao seu produtor, torna-se independente dele, ainda que
seja sua atividade cristalizada. O que o produtor produz não lhe pertence
(MARX, 2010. p. 80);

2. Autoestranhamento: o estranhamento “não se mostra somente no
resultado (...), mas também, e principalmente, no ato de produção,
dentro da própria atividade produtiva” (MARX, 2010. p. 83). Sendo o
produto estranho ao trabalhador, isto significa que nem sua própria
atividade lhe pertence;

3. Negação genérica do homem: a vida produtiva é a vida genérica do
homem, é a vida que engendra sua vida, ou seja, é a relação do sujeito
com sua existência vital. Porém, “o trabalho estranhado inverte a relação
a tal ponto que o homem, precisamente porque é consciente, faz de sua
atividade vital de sua essência, apenas um meio para sua existência”
(MARX, 2010. p. 85);

4. Estranhamento do outro: o homem somente se reconhece como tal
defrontando-se com outro homem (MARX, 2010. pp.85-86).

Para melhor compreender como a alienação é fundamental para a efetividade
dos mecanismos de controle sobre o tempo e o processo de trabalho, convém
destacar os conceitos de atividade produtiva enquanto tal (“fator ontológico
absoluto da condição humana”) e mediação da mediação alienada
(“decorrente da propriedade privada, da troca, da divisão do trabalho”
(MARX, 2010), que Mészáros (2002) chama, respectivamente, de mediação
de primeira ordem e de mediação segunda ordem. A mediação de primeira
ordem é a forma como o homem se relaciona com a natureza e com o próprio
homem, ou seja, é a forma que permite ao homem compreender o mundo
através de sua atividade produtiva. Na mediação de primeira ordem o homem
se relaciona diretamente com a natureza e com os outros homens. No sistema
de capital, contudo, estas relações homem-natureza e homem-homem são



mediadas pelo capital, ou seja, são mediações de segunda ordem. As
mediações de segunda ordem constituem, portanto, a condição do processo
de alienação do trabalho sob o sistema de capital.

Entretanto, é preciso avançar na discussão do conceito de alienação. Ao
analisar as diferentes formas de entendimento da alienação, conclui-se que
além de sua caracterização econômica que significa a transferência, pelo
trabalhador, da propriedade do fruto de seu trabalho ao capital, a mesma
também se refere à forma de inserção dos sujeitos no mundo e à concepção
daí decorrente. O mundo é visto pelo sujeito alienado não em um plano
concreto, mas como uma fantasia que direciona a maneira de ser, de pensar e
de agir dos sujeitos. A realidade não é compreendida pelo sujeito alienado em
sua complexidade, em seus movimentos contraditórios, em seu dinamismo,
mas é naturalizada como sendo tal como parece ser, simplificada e destituída
de sua história. Neste sentido, o sujeito projeta a si mesmo como um ser de
qualidades segundo aquilo que dele se espera e passa a agir de acordo com
estas qualidades. Com isto, o sujeito aliena-se de sua própria existência real,
doando sua vida a uma ideia dela, a um tipo idealizado. Este tipo é referido
pelo sujeito como sendo a configuração das exigências da realidade, de onde
advém a concepção fantasiosa do que deve ser o trabalhador ideal, o chefe
competente, o gestor democrático, a equipe unida, o trabalho eficaz, a
qualidade reconhecida, entre outras. Em síntese, esta configuração que
sustenta a construção do tipo idealizado esconde o sujeito alienado de si,
incapaz de desenvolver uma consciência crítica da realidade e de seu lugar
nela (FARIA, 2004).

Antunes (1999), ao retratar as formas de alienação nas empresas flexíveis,
aponta que o estranhamento do trabalho encontra-se em sua essência
preservado. Isto porque a subjetividade que emerge na fábrica ou nas esferas
produtivas contemporâneas é expressão de uma existência inautêntica e
estranhada, em relação ao que se produz e para quem se produz. Isto significa
dizer que os benefícios aparentemente obtidos pelos trabalhadores no
processo de trabalho são largamente compensados pelo capital, uma vez que
a necessidade de pensar, agir e propor dos trabalhadores deve levar em conta
prioritariamente os objetivos intrínsecos da empresa, que aparecem muitas
vezes escamoteados pela necessidade de atender aos desejos do mercado
consumidor (ANTUNES, 1999).



Investigações no campo empírico da organização produtiva têm permitido
indicar como se materializam as inúmeras práticas por ela disseminadas
objetivando estabelecer maior vínculo, envolvimento, adesão aos projetos e
programas da empresa e dedicação permanente dos trabalhadores na
execução e planejamento de atividades (FARIA, 2004, 2007). Pesquisa
realizada em uma indústria moderna mostra como a participação em
discussões coletivas, oriundas de reuniões de análises críticas do processo de
trabalho, indicam que os trabalhadores dedicam suas melhores ideias,
iniciativas e criatividade em prol do resultado organizacional. Existe, assim,
tanto incentivo à criação de comitês internos e grupos de trabalho, como
também estímulo à qualificação e desenvolvimento profissional, utilizando
para isto o tempo livre do trabalhador (RAMOS, 2013).  

Práticas como estas, já relatadas por Pagès et alii (1987, p. 75), implicam, em
última instância, em uma adesão a um sistema de valores que galvaniza as
energias e incita as pessoas a se dedicarem de corpo e alma a seu trabalho.
“Esta adesão é um elemento fundamental para o poder da empresa e para seu
sistema de dominação e alienação dos indivíduos” (PAGÈS et alii, 1987, p.
75). Assim, é possível sugerir que por detrás do sistema de crenças, valores,
planos e estratégias de atuação, existem mecanismos de controle e dominação
que orientam e condicionam a atuação e o discurso para os interesses do
capital. Estes mecanismos, atualmente, ganham a curiosa definição de DNA
organizacional, ou seja, uma identidade genética a constituir uma família
organizacionalmente parental. É nesse sentido que Pagès et alii (1987, p. 78)
já relatavam que o indivíduo só pode aderir a um sistema de valor coerente
com sua experiência própria se este lhe permitir ao mesmo tempo torná-lo
inteligível e valorizá-lo.

Desta forma, pode-se observar que o diferencial da organização produtiva
moderna está em canalizar a pulsão e a energia do sujeito trabalhador por
meio do engajamento, da persuasão e do convencimento de que suas
atividades são fundamentais para o sucesso e alcance dos seus resultados.
Mesmo os trabalhadores convivendo com dificuldades em seu trabalho, com
aumento das cobranças por resultados e também forte exigência de
especialização e automação no ambiente de trabalho, seus discursos
geralmente retratam orgulho de pertencimento, pois graças à organização, os
mesmos se sentem “participantes de um processo social que os transcende e



lhes permite identificar-se com seu poder, mesmo que este poder os destrua”
(PAGÈS et alii, 1987, p. 78).

Subjetivamente, a gestão da organização produtiva contemporânea se vale da
crença no pertencimento, na associação, na unidade, no projeto
compartilhado, na destituição psíquica, na competição intergrupal, na entrega
dos sentimentos e do afeto à valorização do trabalho do grupo (equipe) e no
controle da subjetividade. Assim, embora o trabalho se intensifique com as
novas práticas de administração, as estratégias e as tecnologias de gestão e
controle procuram fazer com que os trabalhadores mostrem-se mais
motivados e satisfeitos. A crença no pertencimento, na vida organizacional,
no projeto compartilhado e na unidade da entrega dos sentimentos e afetos,
compõe o quadro do sujeito alienado. Como já exposto em outro estudo
(FARIA, 2004), objetivamente, a alienação se dá pela (i) manutenção da
forma assalariada de trabalho como mecanismo de “liberdade”, (ii)
introdução de vantagens, prêmios, benefícios e outros aliciantes, (iii)
participação direta nos resultados relacionados à intensificação do trabalho,
(iv) valorização dos resultados da produção em detrimento das condições de
trabalho, (v) utilização de programas de premiação por produtividade, (vi)
destituição material dos resultados individuais de produção, (vii) apropriação
cada vez mais significativa de resultados pela empresa, (viii) criação de
incentivo ao melhor desempenho (eficiência, eficácia, produtividade) devido
a ameaças reais (flexibilidade da jornada, terceirização, subcontratação).

A alienação refere-se à apropriação, pelo capital, do resultado do trabalho do
sujeito trabalhador. Mas, este aliena também parte do processo de trabalho
(as habilidades, o conhecimento técnico, o saber abstrato) e não só o processo
como a si mesmo como força de trabalho e como comprometimento,
sentimentos, afetos, engajamentos e subjetividades (FARIA, 2004). Assim, as
bases que alicerçam a adesão e o apego dos trabalhadores ao sistema de
controle e os meios que estes utilizam para integrá-los, consolidam-se numa
forte estrutura ideológica ligada ao mais profundo estágio de alienação, que é
a alienação ideológica (PAGÈS et alli, 1987).

Os sistemas e mecanismos de controle sobre o
processo e o tempo de trabalho sob o capital:



Considerações finais
Os sistemas de controle não se apresentam divorciados de seus mecanismos e
estes vão se aperfeiçoando à medida que o processo de trabalho assim o exige
para fins de acumulação. Os mecanismos de controle, portanto, não são
sempre os mesmos, pois variam conforme a época histórica da produção de
mercadorias e as condições objetivas em que esta produção se desenvolve. A
produção de mercadorias não é, contudo, a finalidade imediata das unidades
produtivas capitalistas e sim a acumulação simples e ampliada do capital: a
finalidade do capitalista é o “incessante movimento da obtenção de ganho”
(MARX, 2013, p. 229). Para a unidade produtiva capitalista não importa qual
ou que tipo de valor de uso é produzido; “poderia ser qualquer tipo de valor
de uso, contanto que ele permita ao capitalista obter o mais-valor”
(HARVEY, 2013, p. 94). É, assim, a finalidade da acumulação nas
circunstâncias históricas de concorrência intercapitalista e de resistência dos
trabalhadores que demanda o desenvolvimento dos mecanismos de controle
sobre o processo de trabalho. Embora o sistema de controle esteja dado nas
relações de poder que se materializam no plano das unidades produtivas, seu
conteúdo (seus mecanismos) está em constante movimento, em permanente
aprimoramento, respondendo às necessidades objetivas de acumulação pelas
unidades produtivas em geral e em particular. Isto explica porque os
mecanismos de controle não são exatamente os mesmos em diferentes
períodos históricos, em diferentes formações sociais e em diferentes unidades
produtivas particulares.

Os mecanismos simples de controle empregados na gestão do processo de
trabalho nas unidades produtivas são socialmente necessários do ponto de
vista do sistema de capital. É por meio deste controle que o capital se
apropriou do conhecimento dos trabalhadores sobre seus trabalhos,
característica própria da produção artesanal que o capitalismo superou com a
produção organizada em escala e sob o trabalho assalariado. Ao decompor o
processo de trabalho em operações parcelares, o taylorismo não apenas
estabeleceu os mecanismos de controle sobre a execução do trabalho, mas
igualmente sobre sua concepção. O sistema de controle sobre a gestão do
processo de trabalho reafirmou-se, desta forma, como objetivo primeiro da
produção capitalista de mercadorias. Tal controle, porém, seria vazio e
desnecessário se não visasse a acumulação simples e ampliada do capital.



Esmiuçar como se dá esta prática permite entender a forma atual
materializada mais desenvolvida do sistema de controle através da
explicitação dos seus atuais mecanismos.

O sistema de controle sobre o processo e a organização do trabalho não se
limita à sua forma simples de gestão por resultados de produção de
mercadorias, ainda que os resultados (acumulação simples e ampliada do
capital) sejam seu objetivo final. Entretanto, ao conservar seu objetivo por
resultados, o sistema de controle expandiu seus mecanismos modificando sua
prática e é este movimento que o transformou de uma forma simples de
controle para uma forma complexa, de uma forma física para uma forma que
incorpora o controle da subjetividade. Em outras palavras, para compreender
esta forma complexa não basta fixar a análise apenas nos aspectos
econômicos e físicos. É preciso superar esta limitação analítica e avançar
sobre os aspectos político-ideológico e psicossocial, pois estes são
incorporados ao sistema simples de controle à medida que as forças
produtivas se desenvolvem (FARIA, 1992). A análise do sistema de controle
marca uma distância radical em relação à definição de controle que se
encontra na teoria tradicional da gestão, na qual o controle é concebido como
simples função de avaliação do que estava previsto no planejamento,
esquema este que esconde o real propósito da gestão das unidades produtivas
sob o sistema de capital que é controlar para produzir e acumular.

Como forma principal de instrumentalização da gestão do processo de
trabalho, o sistema de controle traduz-se na vigilância permanente do
trabalhador, no seu ritmo de trabalho, nos gestos, na postura, no cumprimento
estrito das especificações do trabalho, na máxima utilidade do tempo, enfim,
no adestramento do corpo e das emoções. O imperativo da gestão é controlar
para produzir e acumular, sob o primado da repetição e da racionalidade do
processo de trabalho. Todo o tempo da produção é também o tempo do
controle cerrado, exercido em cada seção, oficina ou escritório e em cada
movimento, gesto ou manifestação. Só é permitido o que está previsto; só é
previsto o que importa à produção dos resultados.

Direto (vigilância) ou indireto (trabalhos em equipe; grupos de controle de
qualidade; grupos semiautônomos, etc.), o controle é o mecanismo dominante
do ritual gerencial: controlar para produzir e acumular. Controlar o processo



de trabalho, o uso dos meios de produção, as forças produtivas, mas não só
isto: controlar especialmente os trabalhadores em sua atividade laboral de
valorização do capital, aqueles a quem o capital obriga a produzir não o que é
necessário, mas o que dá mais resultado. Isto é feito também controlando
minuciosamente as palavras ditas e não ditas, os gestos e movimentos, os
modos de usar os instrumentos de trabalho, as relações interpessoais, os
comportamentos e a vida social.4

O presente ensaio procurou aprofundar a relação entre tempo de trabalho,
poder, ideologia e alienação.  Da perspectiva das relações de poder, o aparato
organizacional da unidade produtiva industrial (composto por novas e
refinadas formas de gestão do processo de trabalho) atua como instrumentos
de poder e controle nas atividades laborais fortalecendo, através de
mecanismos sutis de sedução, as condições de engajamento com a
organização, potencializando (i) o controle da subjetividade e (ii) a
manipulação dos desejos e necessidades dos sujeitos trabalhadores. Da
perspectiva da ideologia, os modelos e as formas de gestão implantadas pela
organização incorporam um conjunto de conteúdos de ordem prática,
historicamente relacionado com os interesses econômicos do capital. Da
perspectiva da alienação, esta, além do estranhamento do trabalhador com a
mercadoria que produz, também direciona sua maneira de ser, de pensar e de
agir, de forma que este projeta a si mesmo como um ser de qualidades
segundo aquilo que dele se espera e passa a agir de acordo com estas
qualidades, alienando-se de sua própria existência real, doando sua vida a
uma ideia dela e canalizando sua energia física e emocional por meio do
convencimento de que suas atividades são fundamentais para o sucesso e
alcance dos resultados.

Acreditar que o enfrentamento ao sistema de exploração do trabalho
impetrado pelo capital pode se dar apenas no plano da estrutura econômica
ou da luta no campo político é ignorar as estratégias e os mecanismos de
controle desenvolvidos por ele que viabilizam a produção de excedente para
além dos limites da objetividade e do aparato normativo, apropriando-se não
apenas do tempo de trabalho circunscrito às determinações formais, mas do
tempo livre; não apenas do tempo livre, mas da capacidade física; não apenas
da capacidade física, mas da subjetividade do trabalhador.
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Estado e Sociedade no diálogo com a
Administração Pública

Vanessa Tavares de Jesus Dias

Para as classes fundamentais produtivas [...] o Estado só é concebível como forma concreta de um
determinado mundo econômico, de um determinado sistema de produção, disso não deriva que a
relação de meio e fim seja facilmente determinável e assuma o aspecto de um esquema simples e
óbvio à primeira vista.
Antonio Gramsci, Cadernos do Cárcere, Vol. 1, 2004a, p. 427.

Introdução
O panorama histórico do desenvolvimento do campo de conhecimento da
administração pública é marcado por debates em torno de diferentes questões,
entre as quais se encontra a delimitação de um domínio epistemológico
próprio. Ainda que, em momentos distintos, o paradigma do conhecimento da
administração de negócios privados tenha prevalecido nos estudos
administrativos como um todo, o Estado e as organizações ditas “não
estatais”, voltadas para o “interesse público”1, têm sido considerados, no
tempo presente, o terreno de reflexão e de atuação profissional de seus
especialistas.

Todavia, mesmo tendo o Estado como objeto particular de investigação e de
intervenção, os administradores públicos nem sempre apresentam teorias que
busquem decifrá-lo. Em linhas gerais, os analistas procuram compreender
como o Estado funciona ou deveria funcionar, e não em desvendar o
complexo de relações sociais de dominação e de exploração materializado em
sua ossatura. No Brasil, é possível notar que uma parte dos estudos desse
campo de conhecimento tem privilegiado noções que aproximam o Estado –
tomando de empréstimo as concepções de Poulantzas (1985) -, ora da “coisa-
instrumento”, ora do “Estado-sujeito”. Em outras palavras, a organização
política pode ser apresentada como mero instrumento de uma classe (como
“coisa”), cujo poder pode ser subjugado por meio de “influências” e “grupos
de pressão” da sociedade mais ampla; ou apresentada como aparelho
impessoal (como “sujeito”), dotado de poder intrínseco e alheio às



necessidades de reprodução ampliada de capital (cf. POULANTZAS, 1985;
POULANTZAS, 2008).

Algumas correntes do campo de estudos da administração pública, que
ressaltam a organização e o funcionamento do Estado como objeto próprio,
costumam, grosso modo, dar atenção ao aperfeiçoamento dos modelos de
gestão, com o propósito de ensejar a máxima eficiência ao “setor público”.
Para tanto, defendem, entre outros aspectos, uma agenda de ações com vistas
a enfrentar o que consideram falhas no funcionamento da instituição política,
tais como: centralização burocrática, descontrole financeiro, “inchaço” da
máquina pública e ausência de canais de participação democrática. Essa
perspectiva, que toma o Estado como “sujeito”, considera que os equívocos
da administração seriam responsáveis pela estagnação econômica, pelo
aumento da desigualdade, assim como por uma série de problemas de ordem
social e política, resolvida por meio de reestruturação organizacional ou de
programas sociais compensatórios2.

Outras correntes do mesmo campo de estudos têm buscado delimitar as
especificidades do campo, ampliando o locus de pesquisa e de atuação
técnica para além do Estado em sentido estrito. Dessa forma, afora a
tipificação dos modelos de gestão estatal, também seria domínio próprio dos
administradores o chamado “terceiro setor” (ou “esfera pública” ou “setor
público não-estatal”), formado por diferentes organismos sociais que
cumpririam o papel de mediadores entre a sociedade e o Estado. O chamado
“terceiro setor” constituir-se-ia em espaço social virtuoso para o
florescimento da cidadania e da democracia, assim como para a manifestação
de experiências sociais e econômicas anticapitalistas, que, de baixo para
cima, exigiriam do Estado, concebido aqui como “coisa-instrumento”, o
cumprimento de sua função pública. Os partidários dessas correntes,
debruçados na tarefa de elaborar o que consideram um modelo de gestão
pública com caráter democrático, acreditam na necessidade de fortalecer as
entidades “mediadoras”, a fim de enfrentar a questão social e aprofundar a
democracia no âmbito das contradições do sistema capitalista3.

A partir desse panorama inicial – que, decerto, não abrange toda a
complexidade do campo - podemos afirmar que, enquanto uma parte dos
analistas da administração pública dá maior atenção à elaboração de soluções



para os problemas existentes no interior da organização estatal, outra parte irá
dedicar-se à elaboração de ferramentas que assegurem maior musculatura a
dimensões “fora do Estado”, nas quais prosperariam ações de resistência aos
desvios da função pública da ordem política. O que ambas as perspectivas
apresentam de problemático parece ser a dissociação da relação orgânica
entre Estado e sociedade, ou seja, a renúncia em conceber o Estado no âmbito
da totalidade social e da luta de classes que o constitui.

O debate sobre o Estado é um dos mais amplos e, também, um dos mais
controversos do campo marxista. Por este motivo, não pretendemos passá-lo
em revista. Essa análise tem como finalidade ser uma reflexão que, pela ótica
do marxismo, seja compatível com o tema central do campo da administração
pública no Brasil, qual seja: a gestão do Estado capitalista e das agências
“mediadoras”, consideradas de “interesse público”. Partindo da teoria
marxista do Estado, esse texto pretende cumprir os seguintes objetivos:
reconduzir o Estado para o centro da reflexão da administração pública;
evidenciar interpretações fundamentais sobre a relação Estado e sociedade, o
que, no marxismo, pressupõe a compreensão dessa relação no âmbito da
totalidade social. Com Holloway (1982), partimos ainda de uma questão que
atravessará a análise: a teoria marxista do Estado pode auxiliar os
administradores públicos a pensar formas de enfrentamento do Estado
capitalista, mesmo estando eles enredados na sua estrutura?

A primeira seção será dedicada à análise da relação Estado-sociedade a partir
da evolução dessa questão nos textos de Marx e Engels. Posteriormente,
buscaremos apresentar alguns desdobramentos da teoria marxiana,
especialmente, as noções de Estado integral, de Gramsci, e a de estrutura
político-jurídica e Estado como relação, de Poulantzas. Ambos os autores
apresentam convergências e divergências importantes que podem auxiliar na
elaboração de uma concepção de Estado, capaz de confrontar as perspectivas
axiomáticas sobre o mesmo objeto.  

Teoria do Estado em Marx e Engels
Há mais de um século e meio, Marx e Engels elaboraram, ainda que de
maneira assistemática, a concepção materialista do Estado. Todavia, suas
obras apresentam algumas variações conceituais, cuja análise necessita de



certo esforço de sistematização. Apesar de os pensadores terem registrado no
Manifesto de 1848 a célebre frase “[o] executivo no Estado moderno não é
senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa”
(Marx; Engels, 2010, p.42), os dois revolucionários incorporaram, tanto em
obras anteriores como posteriores, refinamentos conceituais para o mesmo
objeto, os quais buscaremos apresentar a seguir.

Dentro da tradição marxista, o Estado encontra-se, em parte, no interior de
um antigo debate da teoria política, qual seja, a relação entre Estado e
sociedade civil. A sua apreensão por meio do nexo base e superestrutura,
ainda que não exclusiva, têm ocupado pensadores e analistas marxistas sobre
o assunto. Para Marx e Engels, sociedade civil se identifica com a estrutura,
dimensão onde se encontram as atividades econômico-produtivas de uma
dada sociedade; ao passo que o Estado, para os mesmos pensadores,
encontra-se na superestrutura, dimensão da sociedade onde estão presentes,
além da política, outros aspectos da vida social, tais como os fenômenos
jurídicos, filosóficos, culturais e religiosos.

Não obstante a vulgata economicista que, a partir do materialismo histórico,
tratou o Estado como epifenômeno da economia, Marx e Engels, no decorrer
de suas reflexões, foram deixando cada vez mais evidente que a separação
entre base e superestrutura só seria possível como recurso metodológico de
análise da totalidade da formação social. Sendo assim, Estado e relações de
produção não podem ser compreendidos isoladamente, salvo apenas em
relação dialética, a partir de ações recíprocas, através das quais os fenômenos
tornam-se inteligíveis. Nesse sentido, a separação entre base e superestrutura,
e Estado e relações de produção, não estabelece, em nenhuma circunstância,
uma cisão entre economia e política. A estratégia metodológica consiste em
revelar, diferentemente, uma forma particular de correspondência entre
ambas.

Cabe ressaltar que a formulação metodológico-conceitual, que estabelece a
relação base-superestrutura, configura-se um dos aspectos que representam o
processo de ruptura de Marx com a teoria hegeliana. Tal ruptura não o afasta
definitivamente de Hegel; muito ao contrário, revela uma determinada
negação e incorporação dialética de noções fundamentais deste pensador,
inclusive a sua concepção de Estado. Hegel, de acordo com Gruppi (1980),



conserva a distinção entre Estado e sociedade civil, inaugurada por
pensadores do século XVIII, e apresenta o Estado como sendo a base da
sociedade civil e da família. Nas palavras deste autor, não há, para Hegel,
sociedade civil “se não existir um Estado que a construa, que a componha e
que integre suas partes; não existe povo se não existir o Estado, pois é o
Estado que funda o povo e não o contrário” (ibidem, p. 24). Para Marx e
Engels, inversamente, é a sociedade civil que constitui a base do Estado.

Em Princípios da Filosofia do Direito, Hegel (s/d) afirma que a liberdade, no
mundo moderno, teria se configurado como liberdade empírica que
renunciaria ao universal. Nessa condição, os indivíduos, atomizados pelo
processo histórico de desagregação e separação da comunidade, perseguiriam
interesses particulares, apresentando-se como uma massa informe, sem
unidade, caracterizada por condutas irracionais. O Estado, segundo o filósofo,
teria a capacidade de transcender a sociedade e realizar a universalização
desses indivíduos. Em outras palavras, o Estado seria, em Hegel, a única
instituição dotada de particular racionalidade, e cujo espírito objetivo
conferiria objetividade, verdade e moralidade aos indivíduos, promovendo a
sua incorporação numa vida coletiva, de acordo com interesses gerais. Desta
feita, haveria uma relação particular entre vida civil e vida política, no que
Hegel chamou de Estado Ético-político. Ao discorrer sobre a sua concepção
de Estado racional, o pensador alemão afirma (HEGEL, s/d, p. 247):

O Estado, como realidade em acto [sic] de vontade substancial, realidade que esta adquire na
consciência particular de si universalizada, é o racional em si e para si: esta unidade substancial é
o fim próprio absoluto, imóvel, nele a liberdade obtém o seu valor supremo, e assim este último
fim possui um direito soberano perante os indivíduos que em serem membros do Estado têm o
seu mais elevado dever.

O filósofo continua a análise, refletindo sobre o papel da racionalidade do
Estado como fundamento para a realização da liberdade concreta dos
indivíduos, a qual seria o resultado da integração entre particularidade
pessoal e unidade substancial (HEGEL, s/d, p. 248):

Considerada abstractamente [sic], a racionalidade consiste essencialmente na íntima unidade do
universal e do individual, e, quanto ao conteúdo no caso concreto de que aqui se trata, na
unidade entre a liberdade objectiva [sic], isto é, entre a vontade geral substancial e a liberdade
subjectiva [sic] como consciência individual e vontade que procura realizar os seus fins
particulares; quanto à forma, constitui ela, por conseguinte, um comportamento que se determina
segundo as leis e os princípios pensados, isto é, universais. Esta ideia é o ser universal e
necessário em si e para si do espírito.



Marx irá objetar a noção de Estado ético-político desenvolvido por Hegel,
apontando para o fato de que o Estado possui uma natureza particularista, e
não universalista. Marx e Engels, ainda que tenham, em suas reflexões,
apresentado novos aspectos para a compreensão do objeto Estado, jamais
negaram a ideia de que ele encerra uma natureza de classe e, por conta disso,
ocupa-se da função de atender os interesses da classe que domina,
apresentando o pensamento burguês como pensamento universal. Desta
forma, ao refutar o sentido hegeliano de eticidade do Estado, os dois
pensadores afirmarão que o Estado e a sua burocracia não detêm qualquer
natureza universal como gênero e potência sobre os estados individuais
(Soares, 2000).

A cada obra dos fundadores, é possível encontrar elementos novos que
reforçam a inversão metodológica, a partir de Hegel, e que apontam para uma
complexa teoria do Estado capitalista, a começar pela Ideologia Alemã,
quando, em parceria, irão elaborar os fundamentos capitais do materialismo
histórico. Nesta obra, conforme observa Jessop (1982), eles apresentarão uma
ideia preliminar de Estado, como sendo reflexo da divisão do trabalho e dos
interesses da classe dominante. Segundo este autor, os dois revolucionários
afirmarão que as lutas políticas que ocorrem no Estado nada mais são do que
a expressão das verdadeiras lutas que ocorrem entre as classes substantivas.
Na esteira desta reflexão, os dois pensadores (MARX; ENGELS, 2007, p. 75,
grifo nosso) darão um primeiro sentido ao caráter classista do Estado:

A burguesia, por ser uma classe, não mais um estamento, é forçada a organizar-se
nacionalmente, e não mais localmente e a dar a seu interesse médio uma forma geral. Por meio
da emancipação da propriedade privada em relação à comunidade, o Estado se tornou uma
existência particular ao lado e fora da sociedade civil; mas esse Estado não é nada mais do que
a forma de organização que os burgueses se dão necessariamente, tanto no exterior como no
interior, para a garantia recíproca de sua propriedade e de seus interesses.

Em Sobre A Questão Judaica (2010), obra produzida dois anos antes de
escrever, com Engels, A Ideologia Alemã, Marx abordará o processo histórico
de aparente “exteriorização” do Estado em relação à sociedade civil. Para o
filósofo, a relação deste fenômeno com a ideia de “emancipação política” do
gênero humano, na esfera da forma política de dominação, pode ser
conceituada como um tipo de abstração erguido com a sociedade burguesa.
Especificando a sua análise, ele afirmará que, onde o Estado político adquiriu
sua forma definitiva, o Homem leva uma vida dupla, “uma vida celestial e



uma vida terrena” (ibidem, p. 40), que incide tanto em sua consciência,
quanto na vida concreta. Isto é, no mundo capitalista, o sujeito se considera
parte da vida comunitária - da vida política “em geral” -, mas, na sociedade
civil, atua como pessoa particular e torna-se joguete na mão daqueles que lhe
são estranhos e que detêm o poder. A abstração se deve ao fato de que “[no]
Estado, (...) no qual o homem equivale a um ente genérico, ele é membro
imaginário de uma soberania fictícia, tendo sido privado de sua vida
individual real e preenchido com uma universalidade irreal” (ibidem, pp. 40-
41). Daí advém a separação entre Estado político e sociedade civil, que, por
sua vez, irá ressaltar a figura do “cidadão” - termo que, mantido por uma
falsa igualdade jurídica, acaba por encobrir as condições da vida real do
trabalhador, do latifundiário e do religioso. Resumidamente, em Sobre a
Questão Judaica, a “universalização” política no Estado aparece como mera
abstração, e o termo “cidadão” - assim como “povo” e “população” – acaba
por ocultar os antagonismos de classe que estruturam as relações sociais de
produção.

Marx, portanto, chama a atenção para o fato de que as instituições políticas
fundamentam-se numa ideia de “vontade livre”, “vontade geral”, “bem
comum”. Todavia, a corporificação do “bem comum” deixa latente o
verdadeiro sentido da função do Estado. Os seus órgãos repressivos -
tribunais, política e administração – agem em favor dos interesses da classe
dominante e da propriedade privada, ainda que se apresentem como se
agissem em favor do interesse comum dos “cidadãos”. Em outras palavras, o
Estado sintetiza a sociedade civil inteira, e este fenômeno conduz ao erro de
considerá-lo formação política abrangente, desvinculado da base material.

Portanto, de acordo com a perspectiva marxiana, considerando que o Estado
tem uma natureza particularista de classe, e a administração pública é um
órgão repressivo subsumido pelo Estado capitalista - sendo substrato da sua
prática -, podemos inferir que a administração pública existe na condição de
instrumento do processo de dominação de uma classe, ou fração de classe,
sobre outras classes. Sua existência, como apontou Holloway (1982), não
apresenta qualquer dubiedade nesse ponto, uma vez que é, por si, inerente aos
mecanismos de coerção da ordem política. Esse aspecto parece apontar para
uma primeira resposta à pergunta que propusemos acima: a teoria marxista do
Estado pode auxiliar os administradores públicos a enfrentarem o Estado



capitalista, mesmo estando incorporados à sua estrutura? Se os
administradores públicos constituem o substrato da dominação do Estado
burguês, não existiria, nesse caso, o objeto da antítese a ser confrontado.  

A administração é apresentada por Marx como órgão de coerção do Estado,
ao lado dos tribunais e da política. Coerção, nesse caso, parece coincidir com
o conjunto de procedimentos, recursos e normas que organizam o próprio
Estado em sentido estrito. Como observa, novamente, Holloway (1982),
quando camponeses e operários se veem envolvidos na burocracia estatal,
precisam seguir determinadas instruções; apresentar demandas seguindo
regulamentos e tempo procedimental determinado; devem se dirigir, a
depender do problema, a um ou a outro departamento, em um ou outro nível
determinado da administração. Por outro lado, não há departamento do
Estado que acolha as suas lutas (por terra ou moradia, por exemplo). Desta
forma, segundo o mesmo autor, a administração pública filtra as demandas,
exclui as lutas, fragmenta, redefine o corpo social e converte a luta de classes
em demandas dos cidadãos. Dessa forma, a administração cria, na sua prática,
a figura fictícia do sujeito político apartado do sujeito econômico, o que
simula a separação entre as dimensões econômica e política da ordem social,
separação esta que se configura um dos princípios necessários à manutenção
da ordem burguesa.

Em Crítica da filosofia do Direito de Hegel (2010), Marx aprofundará a
oposição à perspectiva hegeliana do Estado, situando, novamente, o problema
em separar de modo concreto (e não metodológico) Estado e sociedade civil.
Jessop (1982) nota que, nesta obra, Marx irá examinar a perspectiva de Hegel
mais detalhadamente, e um dos aspectos que aparecem como equívocos na
teoria do filósofo setecentista é o caráter mediador da monarquia, do
executivo e da assembleia legislativa, instituições políticas que realizariam a
integração do individual no universal. Seria nesse exato ponto que Marx
desenvolveria a sua crítica à separação feita por Hegel entre Estado e
sociedade civil, entendendo que tal separação, revelada como imanente e
inevitável, não poderia ser superada através de uma burocracia universal ou
neutra, ou por meio de uma assembleia legislativa em favor do interesse de
todos. Se Hegel entendia que a liberdade universal realizar-se-ia na formação
jurídica do Estado, Marx observará que as atividades legislativas são o
resultado da realidade e das diferenças entre as classes sociais. Conforme o



próprio pensador (MARX, 2010, pp. 74-75),

[mas] o verdadeiro não é que, no Estado – que segundo Hegel, é a suprema existência da
liberdade, a existência da razão autoconsciente – não é a lei, a existência da liberdade, mas sim a
cega necessidade natural [de] quem governa? E se for reconhecido que a lei da coisa contradiz a
definição legal, por que então não reconhecer também a lei da coisa, da razão, como lei do
Estado? Como sustentar conscientemente este dualismo? Hegel quer, em toda parte, apresentar o
Estado como a realização do Espírito livre, mas re vera [na realidade] ele resolve todas as
colisões difíceis mediante uma necessidade natural que se encontra em oposição à liberdade.
Assim, também, a passagem do interesse particular ao interesse universal não é uma lei
consciente do Estado, mas mediada pelo acaso e executada contra a consciência; e Hegel quer no
Estado, por toda parte, a realização da vontade livre.

Posteriormente aos primeiros textos, nos quais o Estado apresenta-se como
parte da análise geral, Marx e Engels irão formular reflexões nas quais a
relação entre o Estado (ou agentes estatais) e as classes em luta aparecerá um
pouco mais acabada. Em A Origem da Família e da Propriedade Privada e
do Estado (2012), Engels apresentou análise sobre a dinâmica própria do
Estado, que lhe permite ser instrumento disciplinador dos conflitos de classe.
O Estado, na obra, configura-se dimensão política de subjugação e
exploração do trabalhador e nele se encontraria a estrutura política que
legitimaria a dominação dos detentores dos meios de produção. O pensador
(2012, p. 213) sintetizará, em parte, tal formulação, ao considerar que o
Estado precisa mediar conflitos para manter o funcionamento da ordem:

O Estado não é pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora para dentro;
tampouco é “a realidade da ideia moral”, nem “a imagem e a realidade da razão”, como afirma
Hegel. É antes um produto da sociedade quando esta chega a um determinado grau de
desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição
com ela própria e está dividida por antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar.
Mas para que esses antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se
devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado
aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos
limites da “ordem”. Esse poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela se distanciando
cada vez mais, é o Estado.

Até aqui, buscamos demonstrar que, ao desenvolver o tema Estado e
sociedade (Estado e sociedade civil; base e superestrutura), Marx e Engels
reconhecem no Estado, conforme lembra Hirsch (2010), a expressão política
da materialidade resultante das relações sociais concretas e contraditórias da
sociedade de classes. Nesse sentido, o Estado não pode ser considerado a
forma organizativa da sociedade civil, tal como defende Hegel e certa
tradição da ciência e da filosofia política, desde a origem do pensamento



liberal. Sob a ótica do materialismo histórico, é a sociedade civil que constitui
a base do Estado, tendo este que assentar-se numa posição de exterioridade
em relação àquela, posição que lhe seja apropriada para validar o papel de
“amortecer o choque” dos conflitos de classe. Sendo, entre outros aspectos,
expressão política da base econômica, o Estado não tem condições de
resolver as contradições inerentes ao sistema capitalista, porque está
totalmente envolvido nessas mesmas contradições, configurando-se
justamente o operador particular da sua reprodução. Desse prisma, é possível
ressaltar que mudanças administrativas ou aperfeiçoamento da burocracia do
Estado acompanham as alterações contingenciais ou estruturais das relações
de produção, não sendo a administração a chave de transformações concretas.
Também parece equívoco considerar que um modelo de gestão, aplicado a
instituições ou movimentos sociais da sociedade civil, conseguiria alterar as
relações entre Estado e sociedade, levando o Estado, num passe de mágica, a
abrir-se para a participação política e popular. A dinâmica interna do Estado
está diretamente relacionada à contradição de classes e à correlação de forças
num dado momento histórico.

O tema da “autonomia” e “autonomia relativa” do Estado, que ocupa
expressivo lugar nos estudos marxistas, tem como principal fonte de
inspiração a análise de Marx do golpe de Estado, perpetrado na França, em
1851. Em O 18 de Brumário de Luís Bonaparte (2011), o pensador alemão
extrai de fatos históricos concretos os mecanismos de funcionamento das
instituições estatais, revelando, em detalhes, a função mediadora do Estado
com relação aos interesses de classes e de frações de classe. Em outras
palavras, ele examina a dinâmica interna do Estado e a relação entre as ações
dos agentes estatais e as classes em luta na sociedade civil.

Na obra citada, o Estado aparece como poder organizado da classe que detém
o poder, mas, ao mesmo tempo, não se reduz, em essência, a um “complô” de
classe (CARNOY, 2011). Isso porque, a partir de sua dinâmica, revela-se a
complexidade das articulações ocorridas no terreno político, no qual as ações
parlamentar-partidárias se relacionam dialeticamente com as classes, ora se
aproximando, ora se afastando de interesses particulares de grupos e frações.
Depreende-se do texto, igualmente, uma decomposição das diferentes classes
sociais, as quais não se limitam àquelas substantivas, nem, muito menos,
reduzem-se a categorias meramente econômicas. Ou seja, proletariado e



lumpemproletariado, burguesia e pequena-burguesia, camponeses e estratos
burocráticos entram em embates e realizam coalizões em diferentes
momentos, resultando em distintas representações políticas no percurso dos
acontecimentos históricos.

Ainda que a abordagem d’O 18 de Brumário concentre-se em um
acontecimento histórico particular, Marx acaba por apontar para certa
generalidade da forma de organização do Estado. Neste aspecto, é possível
depreender certo mecanismo do funcionamento de proteção dos interesses da
classe dominante, cuja realização depende da “manutenção dessa máquina
estatal extensa e muito capilarizada” (MARX, 2011, p. 77), e da organização
e da ampliação de recursos e da burocracia – “bem engalanada” e “bem
nutrida” (ibidem, p. 148) – instituída, sempre que necessário, contra os
órgãos e movimentos sociais autônomos. No desenrolar dessas articulações
complexas, em meio a uma crise de representação, Luís Bonaparte desfere
um golpe de Estado, ferindo de maneira direta os interesses imediatos da
burguesia, fato este que ilumina, nas reflexões de Marx (2011, p. 140-141),
determinada autonomia do Estado:

Pelo visto, foi somente sob o segundo Bonaparte que o Estado se tornou completamente
independente. A máquina estatal consolidou-se de tal forma face à sociedade civil que como
líder lhe basta o chefe da Sociedade 10 de Dezembro, um aventureiro vindo do exterior, posto no
comando pela soldadesca embriagada que ele subornara com cachaça e linguiça e a qual precisa
continuar suprimindo com linguiças.

O golpe acaba por tornar o Estado mais centralizado e, aparentemente,
independente e exterior à sociedade civil. Sua eficácia é perceptível por
resultar no fim dos conflitos sociais e pela manutenção da ordem capitalista,
que continua em seu pleno funcionamento. Sendo assim, o Estado
bonapartista adquire certa autonomia frente à sociedade civil, não porque há
uma ruptura real entre ambos, mas porque houve a necessidade de uma ação
da forma política com vistas a contornar as agitações sociais, justamente para
manter a ordem como sempre fora.

Para Carnoy (2011), há nas obras de Marx e Engels, dois níveis de autonomia
do Estado, que dependerão do contexto particular. Em “tempos normais”,
haveria uma parcela de autonomia da burocracia estatal, que terá a função de
gerenciar os negócios políticos de toda a burguesia, mediando os conflitos
que podem surgir na organização dos seus interesses particulares. Mas, em



“tempos excepcionais”, poderia haver um aumento dessa autonomia, levando
o Executivo a adquirir muito poder. O Estado bonapartista, tratado n’ O 18
Brumário, seria exemplar deste último caso. Constituído num momento
quando há um quadro determinado das forças em luta, o Estado (ou agentes
estatais) precisa simular estar acima dos conflitos, com o fito de neutralizá-
los. Todavia, mesmo nesse caso, continua Carnoy (2011), a forma política
continua servindo aos interesses da classe que detém o poder.

Sobre o tema da separação Estado e sociedade, merece destaque a análise de
Hirsch (2010), que, a partir de Paschukanis, levanta algumas interrogações
sobre os motivos que levam o domínio de uma classe a esconder-se sob a
aparência impessoal do Estado, que se colocaria, pretensamente, acima da
sociedade. Hirsch afirma que a ilusão da separação entre as dimensões
política, social e econômica tem relação com as necessidades de separação
entre os produtores diretos e os meios de produção, “o que faz com que a
apropriação do sobreproduto seja realizada pela classe dominante não através
do uso da violência direta, mas por meio da aparente troca de mercadorias
equivalentes, inclusive a forma de trabalho” (ibidem, p. 28). Essa dinâmica
da exploração só é possível mediante a existência de uma comunidade
política da sociedade capitalista que, através de sua função de exercer a força,
possibilita a existência do mercado por meio de garantias jurídicas dirigidas à
propriedade privada. Por outro lado, o Estado mantém-se dependente da
existência do processo de valorização capitalista regulado pelo mercado. A
“autonomização” (relativa) entre política e economia, ainda segundo Hirsch
(ibidem), constitui-se mecanismo fundamental para preservação da sociedade
capitalista.

Desta forma, podemos afirmar que a forma política de dominação ultrapassa
a noção de “coisa” em isolamento, controlada por uma classe unificada em
torno de interesses comuns. Burocratas do Estado e agentes políticos, pelo
contrário, precisam lidar com os diferentes negócios da burguesia, que, ao
contrário de um bloco unitário e homogêneo, constitui-se por frações
diferenciadas com distintos interesses. A aparente “exteriorização” do Estado
em relação à sociedade civil faz-se necessária como forma de validar a
interferência dos agentes estatais nos conflitos de classe, com vistas a manter
as relações sociais de produção e de exploração do trabalho. Dessa forma, a
chamada “autonomia” do Estado (e, também, da administração do Estado)



não significa uma cisão entre diferentes domínios sociais, mas uma
correspondência específica entre eles, o que leva a considerar o conceito de
“autonomia relativa”, cunhado por Poulantzas, mais adequado para expressá-
la.

Em síntese, sob a ótica marxiana, a administração pública tem um papel
central no processo de dominação de classe. Como um dos órgãos repressivos
do Estado, encerra como uma de suas atribuições converter a luta dos
trabalhadores em demandas dos cidadãos, fragmentando o corpo social,
cindido em classes, em grupos e em indivíduos particulares ligados por uma
fictícia igualdade político-jurídica. Ao separar as dimensões econômica e
política, a administração contribui para a produção de um simulacro da
realidade social, distinto do mundo material concreto. Esta crítica, no entanto,
parece evidenciar que a administração do Estado coloca-se como problema
prático das lutas revolucionárias. Nesse sentido, cabe refletir sobre a sua
função como reprodutora do capital, a sua posição no âmbito das lutas
dirigidas à destruição do Estado burguês e o seu futuro na transição e na
consolidação de uma sociedade sem classes.

Estado e sociedade em Gramsci
A partir de Marx e Engels, novas teorias sobre o Estado passaram a integrar o
campo de estudos marxistas. De acordo com Hirsch (2010), Gramsci e
Poulantzas convergem para a análise da relação entre centralização do poder
político e estrutura de classes, partindo da hipótese do papel mediador do
Estado. Isto significa que ambos os pensadores buscam superar a noção de
Estado como exclusivo aparelho de repressão de classe - como “coisa-
instrumento” - para incluir em suas análises os aspectos ideológicos que
compõem a sua organização. É nesse sentido que o Estado constitui-se um
campo de ação inserido em dinâmicas particulares, as quais engendram os
processos de mediação entre o poder político e a luta de classes.

Gramsci incorpora, em termos dialéticos, uma série de formulações de
analistas marxistas e não marxistas para o interior da filosofia da práxis. Na
elaboração de seu edifício teórico, a ideia de Estado, entre outras influências,
irá apoiar-se na noção de Estado de Marx e Engels, e de Estado ético de
Hegel. Em termos gerais, o marxista sardo, inspirado pelos fundadores, não



renuncia à natureza classista do Estado, entendendo que a forma política
constitui-se como organização econômico-política da classe burguesa.
Todavia, ele extrai de Hegel a ideia de sociedade civil como conteúdo ético
do Estado, o que teria orientado a construção de sua noção de Estado em
sentido ampliado. Essa combinação estende-se para a formulação de uma
teoria do Estado no processo histórico concreto e no conjunto das classes em
presença. Vejamos, a seguir, um pouco mais da originalidade de sua
concepção desse objeto.

Para o revolucionário italiano, o Estado possui dois grandes planos
superestruturais, que ele nomeia sociedade política e sociedade civil.
Sociedade política e sociedade civil estão dialeticamente relacionadas e
formam o que Gramsci denominou de Estado integral. Ambas as dimensões
desempenham diferentes funções, não estanques ou fixas, na organização da
vida social e na construção de hegemonia4. A sociedade política (ou Estado
restrito) exerce a função do aparato coercitivo, isto é, a função policial,
militar, burocrática e jurídica. Desta forma, é na esfera restrita do Estado que
a classe que detém o poder político impõe normas para disciplinar os grupos
sociais, especialmente aqueles que não aceitam a sua dominação. A sociedade
civil, por sua vez, é a base tangível na qual irá se desenrolar todo o processo
de construção do consentimento. Nela, encontra-se o complexo de relações
ideológicas, culturais e intelectuais e onde ocorre a luta política entre
aparelhos privados de hegemonia5, partidos políticos6 e outros organismos
que irão atuar na produção de valores e na construção de consenso (Gramsci,
2007). Este processo complexo de produção moral e cultural tem como fim
“adequar a ‘civilização’ e a moralidade das mais amplas massas populares às
necessidades do contínuo desenvolvimento do aparelho econômico de
produção e, portanto, de elaborar também fisicamente tipos novos de
humanidade” (Gramsci, 2007, p. 23).

Segundo Filippini (2012), Gramsci construiu uma noção de ideologia
alternativa àquela teorizada por Marx e Engels, baseada na ideia de “falsa
consciência”. Para o marxista sardo, segundo a autora (ibidem), ideologia não
significa uma mistificação que entraria em choque com a prática ou o mundo
material dos sujeitos. Não é, portanto, um bloco unitário, um bloco pré-
constituído e consistente de ideias e posições, elaborado por intelectuais e
ideólogos, com a função de incutir uma visão de mundo nas consciências.



Ideologia é, para o pensador italiano, a forma complexa do próprio mundo
social. Em termos etimológicos, significa uma forma não-linear, composta de
várias partes e elementos distintos que formam um sistema organizado de
pensamento. Seguindo esta perspectiva, não há, no pensamento deste
revolucionário, uma ideologia específica do opressor, mas uma série
interrompida de resíduos ideológicos unidos por uma força hegemônica, que
só pode ser superada por uma luta pela coerência e unidade de uma ideologia
oposta (FILIPPINI, 2012).

Como dito acima, na dimensão civil do Estado são criadas condições
ideológicas e morais que justificam um modo determinado de vida, que
precisa estar adequado às necessidades de reprodução material do
capitalismo. A criação desse modo de vida, realizada por um partido ou
conjunto de partidos, determina que a ação contrária, ou mesmo a omissão
dos sujeitos ou grupos em relação ao que é moralmente construído como
aceitável, pode ser considerada censurável, injusta ou criminosa, permitindo
que se estabeleça o ambiente para a punição de condutas. Em outras palavras,
na sociedade civil, as instituições vencedoras na disputa por hegemonia
conseguem espraiar pelo tecido social um sistema moral particular, o qual
terá como função orientar as concepções de mundo e as condutas dos
sujeitos. Esse sistema moral, que cria um modo de vida aceito como regular,
respalda a legitimidade da coerção, que será aplicada em situações marcadas
por “desvios” de condutas. Daí se depreende que sociedade política e
sociedade civil formam uma unidade dialética, indivisível e incompreensível
na hipótese de serem desmembradas (cf. GRAMSCI, 2007).

Desta forma, o pensador marxista apresenta uma alternativa teórico-
metodológica à formulação que defende a existência de um “terceiro setor”
ou de um “setor público não-estatal”, que se encontraria “fora do Estado”.
Gramsci coloca em relevo o fato de que partidos e aparelhos privados de
hegemonia, entre outras formas de organização, constituem a natureza
própria da sociedade civil. Estado e sociedade civil formam uma unidade
dialética, e, portanto, sociedade civil faz parte do Estado em sentido
ampliado. Por ser a dimensão do Estado onde acontece a luta de classes, a
dimensão civil do Estado contém na sua composição tanto associações que
representam a classe que domina, como outras identificadas com a classe
subalterna, que se encontram em desigualdade de condições na disputa por



hegemonia7. O Estado, portanto, se prolonga para as instituições da sociedade
civil, agindo tanto com caráter de dominação coercitiva, como de produção
de cultura. A compreensão do Estado no sentido ampliado complexifica a
esfera da sociedade civil, passando a concebê-la como base social do Estado,
onde as classes em luta disputam hegemonia cultural, intelectual e política.

Gramsci não nega a base econômica do Estado. Muito ao contrário da noção
que idealiza o Estado como instituição abstraída de uma coletividade
genérica, o Estado é para o pensador italiano a forma concreta de um modo
produtivo. Sendo assim, a forma política não produz a situação econômica,
senão é a sua expressão (GRAMSCI, 2004a; 2004b). De acordo com
Coutinho (2007), o marxista italiano entende que a economia determina a
política, mas não de forma mecânica, e sim por delimitar um quadro dentro
do qual se estabelecem as alternativas das ações dos sujeitos. No entanto,
assumindo a teoria marxiana do valor, e o tema do progressivo recuo do
tempo do trabalho socialmente necessário, Gramsci irá identificar um
gradativo aumento da autonomia e da liberdade da dimensão política e de seu
poder determinante. Para o pensador italiano, conforme Coutinho (2007,
p.99), “[quanto] mais se ampliar a socialização da política, quanto mais a
sociedade civil for rica e articulada, tanto mais os processos sociais serão
determinados pela teleologia (como vontade coletiva organizada), e tanto
menos se imporá a causalidade automática e espontânea da economia”. Ou
seja, Gramsci observa que, em situações históricas determinadas, o
econômico acaba perdendo a capacidade de ter repercussão imediata no plano
político, estabelecendo, assim certa autonomia da esfera política.

Ainda segundo Coutinho (2007), Gramsci, em sua crítica ao economicismo,
dirá que, em sociedades avançadas, a sociedade civil alcança complexidade
tal, que suas trincheiras e fortificações apresentam-se capazes de preservar-se
das interferências catastróficas da economia. Isto é, o grau de determinação
econômica em relação recíproca com a política aumenta e diminui de acordo
com as diferentes formações econômico-sociais e contextos históricos
específicos. Todavia, essa flutuação do nível de determinação econômica não
a elimina por completo (Coutinho, 2007). Sendo assim, Gramsci irá explicar
que todo processo de hegemonia, que leva ao triunfo de uma classe ou fração
de classe, deve partir de uma complexa mediação, na qual os interesses da
classe, sobre a qual a hegemonia será exercida, devem em algum grau ser



levados em conta. Nesse sentido, acentua-se um equilíbrio entre interesses
das classes em luta, quando o grupo dirigente renuncia a algumas
prerrogativas, faz concessão aos interesses dos dominados, dentro de
determinados limites, contanto que, obviamente, não altere o aspecto
primordial da dominação ético-política e econômica. Segundo o pensador
(GRAMSCI, 2007, pp. 41-42),

[o] Estado é certamente concebido como organismo próprio de um grupo, destinado a criar as
condições favoráveis à expansão máxima desse grupo, mas este desenvolvimento e esta
expansão são concebidos e apresentados como a força motriz de uma expansão universal, de um
desenvolvimento de todas as energias “nacionais”, isto é, o grupo dominante é coordenado
concretamente com os interesses gerais dos grupos subordinados e a vida estatal concebida como
uma contínua formação e superação de equilíbrios instáveis (no âmbito da lei) entre os interesses
do grupo fundamental e os interesses dos grupos subordinados, equilíbrios em que os interesses
do grupo dominante prevalecem, mas até um determinado ponto, ou seja, não até o estreito
interesse econômico-corporativo.

Em síntese, na filosofia da práxis, a relação entre política e economia é
condicionada pelas necessidades contextuais da manutenção do poder
político da classe dominante, o que pode levar, em certos contextos, à
aparente “autonomização” da política em relação à economia. Todavia,
seguindo a coerência e o rigor do materialismo histórico, o pensador italiano
afirma não se tratar de uma separação efetiva dessas dimensões, e sim de uma
forma especial de articulação entre estrutura e superestrutura, na qual é
observado determinado equilíbrio de interesses, mas sempre em prejuízo da
classe subordinada.

Com efeito, do ponto de vista do marxista sardo, não é possível compreender
as formas específicas de dominação e de produção de hegemonia, observando
cada uma dessas dimensões apartadas das demais. Isto se explica pelo fato de
cada uma das “partes” estar intimamente interdependente e relacionada às
outras. Em Grasmci “[a] economia nunca é, assim, tratada como puramente
econômica, assim como a política nunca é somente política, ou a cultura
apenas cultura” (HIRSCH, 2017). Nessa articulação dinâmica das esferas
sociais, associa-se ainda uma série de outros domínios e categorias,
estabelecendo um todo dialético: sociedade política e sociedade civil; classes
sociais antagônicas; trabalho social e apropriação privada; força e consenso;
ideal e material.

Enfim, o pensamento de Gramsci parece complexificar o campo de atuação



do administrador público que elege os movimentos sociais, as cooperativas
populares, as organizações não governamentais e outras agências sociais,
como seu objeto. Em primeiro lugar, o marxista italiano considera que essas
organizações constituem a natureza da sociedade civil. A sociedade civil, por
sua vez, não é uma dimensão “fora” do Estado porque constitui o próprio
Estado em sentido ampliado. Sob essa perspectiva, poderíamos compreender
que o administrador público, que é agente ativo da sociedade civil, que pensa
e orienta o funcionamento de agências e movimentos sociais, não faz parte da
burocracia do Estado, mas também age no terreno do Estado. Ele analisa ou,
mesmo, vive no interior das lutas por predominância de narrativas, ideias e
práticas, sob a hegemonia da classe dominante. Nesse sentido, ele pode ser
um agente que auxilia a construção das bases do liberalismo – tratando as
agências como dissociadas, separando o econômico do político, propagando o
Estado como forma política de interesse público - e, diversamente, pode
buscar elevar o sujeito subalternizado para além dos interesses econômico-
corporativos, com objetivo de alcançar a fase de hegemonia ético-política.
Neste último caso, como agente coletivo dos grupos subalternizados, deve
procurar  assumir papel significativo na disputa por hegemonia.

Estado e sociedade em Poulantzas
A produção intelectual de Nicos Poulantzas costuma ser classificada por seus
intérpretes como marcada por duas fases distintas: a primeira teria influência
da teoria marxista estruturalista, especialmente a produzida por Louis
Althusser; e na segunda, o autor teria estabelecido novas perspectivas para
conceituar o Estado e a sua relação com as classes sociais. Essa separação,
ainda que simplista, nos permite esquematizar melhor a teoria complexa deste
pensador.

As mais importantes reflexões de Poulantzas em na sua fase estruturalista
estão reunidas no livro Poder Político e Classes Sociais no Estado
Capitalista. Na obra, o pensador propõe a elaboração de uma teoria regional
do político, ou seja, uma teoria da estrutura jurídico-política do modo de
produção capitalista. Sua proposta é partir do conceito geral do político e
caminhar na direção de conceitos mais concretos e ricos em determinações
teóricas. Tratar-se-ia da formulação de ordem lógica, que permite que
conceitos abstratos tornem-se mais concretos e vigorosos na compreensão de



um contexto histórico. Esse tratamento do político se distinguiria da teoria de
Marx, Engels, Lênin e Gramsci, na medida em que esses pensadores, segundo
o próprio Poulantzas, não teriam realizado uma teoria sistemática do político,
senão uma teoria relacionada à prática política (Poulantzas, 1973).

Partindo do que considera o objeto do materialismo histórico - as estruturas e
as práticas distintas na instância política, econômica e ideológica -, o
pensador greco-francês realiza uma análise das combinações das instâncias
que levariam, segundo ele, à configuração de um modo de produção e de uma
formação social particular, sendo o modo de produção o objeto formal-
abstrato e a formação social, o objeto formal-concreto. A estrutura seria
constituída por uma combinação – e não uma combinatória – dessas
instâncias, que se configuram igualmente complexas internamente. Um modo
de produção, segundo o pensador, compreende diversos níveis e instâncias, e
a sua unidade caracteriza-se por um determinado “arranjo”, no qual incide a
sobredeterminação de fatores ligados pelas relações de outros níveis. Nessa
combinação complexa, haveria sempre a predominância de uma instância em
relação às demais, fator este determinante para se classificar os distintos
modos de produção. O econômico, segundo o pensador marxista, tem papel
determinante no modo de produção capitalista, ainda que este fenômeno não
se reproduza indistintamente em todos os momentos. A especificidade do
capitalismo seria justamente a “autonomia relativa” da instância política em
relação à econômica, com predominância do econômico, o que levaria à
construção de uma teoria específica desse modo de produção
(POULANTZAS, 1973).

Portanto, em sua fase estruturalista, Poulantzas defende um modelo de
análise do político, ou do poder político do Estado, apoiando-se numa
perspectiva voltada para a elaboração de um quadro teórico-metodológico
geral, com objetivo de compreender todo e qualquer modo de produção e
formações sociais particulares. Desta forma, o modelo estruturalista não se
confunde com a realidade empírica, ainda que tenha esta como matéria-prima
e sirva exatamente para desvendar o seu funcionamento e as suas
transformações (POULANTZAS, 1973). A relação entre o econômico, o
ideológico, o social e o político, cuja combinação expressa a estrutura, não
representa em Poulantzas a totalidade social. Ainda que as combinações não
sejam a totalidade, elas se constituem e se forjam no âmbito da totalidade



social, não sendo possível, portanto, nenhum recurso que leve ao
desmembramento das instâncias, ou a seu isolamento da própria totalidade
estruturada de um modo de produção ou formação social determinada
(ibidem).

Ao tratar da instância política inserida no todo complexamente estruturado,
Poulantzas afirmará, segundo Hirsch (2017), que a sua função é assegurar a
coesão da sociedade capitalista, que se encontra dividida em classes.
Repetindo, de forma original, a perspectiva dos fundadores, o Estado seria
para ele o responsável por impedir a irrupção de conflito aberto da sociedade,
na medida em que corporifica a representação e unificação da sociedade no
chamado “povo-nação”.

O cientista greco-francês retomará esse mesmo tema em O Estado, o Poder, o
Socialismo. Nesta obra, que é a melhor expressão de sua segunda fase, ele irá
desenvolver uma teoria do Estado distinta da perspectiva elaborada
anteriormente. Na reavaliação de suas reflexões pregressas, o pensador
apontará para o risco de substancializar as instâncias superestruturais,
dotando-as de autonomia invariante. Por conseguinte, Estado e economia não
podem ter, segundo ele, a mesma extensão ou particularidades em diferentes
modos de produção. Ao contrário, será o modo de produção, com suas
determinações econômicas, políticas e ideológicas que irá definir os novos
espaços e campos relativos ao Estado e à economia. Desta forma, ao invés de
tratar o Estado como estrutura, Poulantzas, nessa segunda fase, conceituará o
Estado como relação social, ou condensação material de uma relação de
forças (POULANTZAS, 1985).

Segundo o pensador, na obra supracitada, este aparelho especial que é o
Estado não é dominado integralmente pela classe dominante. E, nesse
sentido, ele confronta as interpretações do Estado como “coisa-instrumento”,
ponderando que a organização política não é monopolizada integralmente
pela burguesia. Embora a dominação política esteja presente na própria
materialidade do Estado, sua ossatura é o resultado da relação do Estado com
as relações de produção, a divisão do trabalho e as relações de forças
decorrentes da luta de classes; sendo que o poder de classe ultrapassa o poder
dos aparelhos do Estado.

Assim como o processo econômico e as relações de produção estão ligados às



relações políticas e ideológicas, que, por sua vez, os legitimam e consagram,
o Estado tem papel constitutivo na existência e na reprodução dos poderes de
classe. Em outras palavras, a forma política irá delimitar o campo das lutas,
organizar o mercado e as relações de propriedade, instituir o domínio político
e a classe dominante e sistematizar a divisão social do trabalho. Por
conseguinte, não é possível, para este pensador, entender as relações de
produção sem entender a influência política do Estado na esfera dessas
relações (POULTANZAS, 1985).

Se é impossível compreender a base econômica de uma sociedade sem
perceber ali a presença do Estado, Poulantzas irá afirmar que o Estado
mantém uma “autonomia relativa” frente às relações de produção. Tal
autonomia é, na verdade, um tipo de relação entre esses dois domínios
próprios do capitalismo, que está relacionada à função organizativa do Estado
e das classes dominantes. Segundo o próprio pensador, “a separação relativa
das relações criadas pelas relações de produção constitui o fundamento
organizacional de sua ossatura orgânica e revela sua ligação com as classes
sociais e a luta de classes sob o capitalismo” (ibidem, p. 30).

O pensador greco-francês ressalta que, no processo de construção do modo
de produção capitalista, uma de suas características fundamentais é a perícia
em reduzir a totalidade social a fragmentos: a divisão do trabalho, a
separação do político do econômico, a atomização do corpo político, a
separação dos trabalhadores dos meios de produção e da posse, a separação
entre o público e o privado (quando o Estado se opõe ao privado ao se
autonomear público). A separação aparente entre Estado e relações de
produção é, enfim, um fenômeno imbricado na própria estrutura do
capitalismo, que se caracteriza por dividir e separar como mecanismo próprio
de seu funcionamento. Desta forma, “autonomia relativa”, aparente separação
entre o político e o econômico, é, segundo Poulantzas, de essencial
importância para a organização do sistema capitalista e da classe que detém o
poder.

Uma das divisões produzidas pelo capital é a separação do trabalho manual
do trabalho intelectual. O Estado corporifica essa divisão, sendo ela um dos
fatores principais da manutenção do poder burguês. A “autonomia relativa”
do Estado capitalista, segundo o pensador, legitima-se por meio da



encarnação da identidade racional técnico-científica, supostamente neutra e
supostamente alheia aos processos produtivos. Os funcionários do Estado, os
intelectuais, os peritos e os especialistas garantem o status racional-científico
dos aparelhos, na medida em que dominam a linguagem, os códigos e a
burocracia pertinente ao seu funcionamento. A lei tem o papel fundamental
neste processo, na medida em que objetiva validar esta posição do Estado,
propagando o saber e a verdade como qualidades daqueles que a seguem.
Segundo o pensador marxista (ibidem, p. 63):

É a monopolização permanente do saber por parte do Estado-sábio-locutor por parte de seus
aparelhos e de seus agentes, que determina igualmente as funções de organização e de direção do
Estado, funções centralizadas em sua separação específica das massas.

Ainda em O Estado, o poder e o socialismo, o autor dedicará uma seção para
“O Pessoal do Estado”. Poulantzas, a propósito, é um dos principais
pensadores marxistas a se debruçar sobre o tema da burocracia, e suas
reflexões sobre esse objeto também exprimem as duas fases de seu
pensamento. Martorano (2017) observa que, enquanto em Poder política e
classes sociais, o pensador tratava o tema a partir dos conceitos de burocracia
e de burocratismo, em O Estado, o poder e o socialismo, ele passa a
empregar os termos “executivo” e “administração”, relacionados à análise do
“estatismo autoritário”.

Ao considerar o Estado como relação social, baseada numa correlação entre
Estado e relações de produção, divisão do trabalho e classes em luta,
Poulantzas afirmará que a luta de classes tem uma forma específica que se
encontra na própria ossatura material do Estado. Ou seja, a luta de classes
atravessa e constitui o próprio Estado. Isso revela que o pensador marxista
passou a entender o Estado como objeto de contradições internas, marcado
por tensões que opõem diferentes agentes. No centro de suas reflexões, o
pessoal do Estado estaria envolvido de forma especial nessas lutas. O
marxista irá ressaltar que o corpo de funcionários do Estado, ainda que se
constitua segundo uma unidade funcional, apresenta contradições e divisões
que aparecem nas diferentes burocracias, sejam administrativas, judiciárias,
militares ou policiais; além disso, situam-se em diferentes escalões da
administração: posições na hierarquia superior ou nos escalões
intermediários. Soma-se o fato de que a origem de classe dos funcionários –
diferente de seu “lugar de classe” - pode estar na pequena burguesia, o que



significa que as lutas populares também os afetam.  

No entanto, isso não significa que os funcionários do Estado estejam em
antagonismo de classe com o grupo dominante ou que confrontem, por
dentro, o Estado capitalista. Segundo Poulantzas, a ideologia do Estado, que
visa tanto a constituir o cimento interno dos aparelhos, como a unidade do
seu pessoal, repousa na noção de Estado neutro, representante da vontade e
do interesse geral, da justiça e da administração acima das classes, do
exército como pilar da nação. Essa ideologia alcança ampla camada do
pessoal do Estado, que encarna funções voltadas para o estabelecimento da
justiça social, da igualdade de chances, do equilíbrio em favor dos fracos.
Nesse sentido, esses agentes acabam por objetar determinados “desvios” da
forma política que colocariam em xeque as suas funções. Para o marxista
greco-francês, o pessoal do Estado, que se identifica com a pequena
burguesia e as massas populares, tem capacidade reivindicatória e de
resistência. Todavia, essa identificação não desassocia os funcionários da
função de reprodução e manutenção do poder de classe e da ordem
capitalista. A própria oposição entre aparelhos e entre escalões da
administração opera, contraditoriamente, na organização do Estado
capitalista.

Em suma, Poulantzas apresenta novos caminhos teóricos para compreender o
Estado e a sua administração. Ao analisar o pessoal do Estado, na segunda
fase de suas reflexões, o pensador marxista parece confrontar a perspectiva
dos fundadores, porque inclui os funcionários da burocracia na luta de classes
dentro do Estado. Todavia, o desfecho de sua análise revela que a
participação do pessoal do Estado nas lutas é parte do processo de
sustentação e reprodução da ordem capitalista.

Considerações finais
Nesse texto, buscamos apresentar, inicialmente, duas perspectivas do campo
de estudos da administração pública: as análises que tomam o Estado como
“Estado-sujeito”, e aquelas que tomam o Estado como “coisa-instrumento”.
As reflexões que se seguiram buscaram apresentar um horizonte teórico
capaz de confrontá-las. Escolhemos limitar o texto, afora as formulações de
Marx e Engels, nas perspectivas teórico-metodológicas de Gramsci e



Poulantzas, dois dos pensadores do campo marxista que mais se debruçaram
nos estudos sobre o objeto Estado. A relação entre Estado e sociedade
norteou a análise, que resultou, não exclusivamente, mas especialmente em
análises sobre a relação orgânica entre Estado e sociedade e a aparente
“autonomização” do Estado em relação à sociedade civil ou à luta de classes.
Ao discorrerem sobre a simulação da separação das dimensões política e
econômica, os pensadores, guardando as devidas distinções, deixam claro que
o Estado é a expressão da própria base econômica, da luta de classes e da
correlação de forças que compõem o todo social. Portanto, qualquer aparente
autonomia que a forma política possa apresentar em relação à sociedade,
como, por exemplo, realizar concessões materiais à classe dominada, não
pode ser confundida com uma suposta função pública do Estado. A ação terá
relação, invariavelmente, com o equilíbrio de forças e as necessidades de
reprodução ampliada de capital.

Ao contrário da interpretação que trata o Estado como organização voltada
para o interesse público, os pensadores aqui apresentados inclinam-se a
considerar a democracia burguesa e a cidadania, entre outros aspectos,
expressões ideológicas e de coesão social, nascidas com o soerguimento do
Estado moderno. Assim, a democracia burguesa é, em geral, reconhecida na
teoria marxista como um meio capaz de criar condições para o proletariado
romper com a ordem capitalista, não sendo o objetivo final a ser alcançado8.
Colocando de outro modo, a teoria marxista defende a destruição do Estado
burguês e, por conseguinte, não reconhece na reorganização do poder
político, no desenvolvimento da democracia e da cidadania o objetivo último
da luta social. A demanda por reformas aparece como tática, e não como
estratégia, sendo a estratégia a revolução socialista.

Este enfoque teórico, e da prática revolucionária, talvez, seja um dos motivos
que tenha levado a teoria marxista do Estado a ocupar espaço periférico nos
estudos organizacionais públicos. É possível inferir que a objeção ao
marxismo por uma parte dos administradores tem relação com a concepção
crítica desse campo de conhecimento acerca do Estado capitalista e,
consequentemente, da administração do Estado.  

Todavia, nos estudos da administração pública, é possível encontrar algumas
correntes progressistas que apresentam, como uma de suas preocupações



centrais, a elaboração de modelos de gestão que venham em auxílio à auto-
emancipação dos sujeitos. Nesse sentido, parece-nos acertado que os analistas
encontrem, num terreno ampliado da prática política, um campo fértil para a
expressão de múltiplas possibilidades de resistência de organismos e
movimentos sociais. Nesse sentido, uma gestão, que tenha como finalidade
dar assistência à organização dos grupos subalternizados, expressa relevância
na prática. Todavia, o problema dessas correntes parece refletir-se na sua
orientação teórica, a qual, entre outros aspectos, considera a totalidade social
fragmentada em dimensões diferenciadas, vinculadas por alianças imparciais,
que repete o que os pensadores identificam como a prática da divisão própria
da dinâmica capitalista.

De acordo com Hirsch (2010, p. 20), o ponto decisivo da teoria materialista
não se deve à ênfase nas relações materiais que se manifestam no Estado, mas
ao fato de que “elas não são diretamente observáveis pelos homens – na
terminologia de Marx, elas são ‘fetichizadas’”. Sob essa ótica, as relações de
dominação do Estado são instituídas sob condições materiais e modos de vida
que escapam à consciência imediata dos indivíduos que constituem as
estruturas de produção, e cujas relações, consequentemente, constituem o
próprio Estado. Compreender a natureza do Estado, reconhecer e desvendar
as relações de dominação, tanto os seus aspectos materiais quanto
ideológicos, do sistema capitalista, podem vir a trazer uma nova dimensão
crítica para os analistas da administração pública.
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Reflexões acerca dos legados da
Comuna de Paris e da Revolução

Russa sobre Administração e Gestão
Pública1

Francisco César Pinto da Fonseca

Introdução
Este texto objetiva analisar algumas experiências históricas postadas “à
esquerda” no espectro ideológico quanto à administração do aparelho do
Estado: a experiência da Comuna de Paris, em 1871 e a Revolução Russa, a
partir de 1917.

Toma-se, para tanto, o escrito-chave de Marx sobre a Comuna: a obra “Lutas
de Classe em França”. Procura-se analisar o problema da administração e
suas potencialidades libertadoras. O argumento central dessa reflexão é que o
pensamento postado “à esquerda” foi perdendo espaço quanto ao debate
sobre gestão e administração para conservadores e (neo)liberais que,
sobretudo no século XX, foram predominantes e tomaram para si predições
acerca da condução do aparelho do Estado. Pretende-se, dessa forma,
demonstrar que desde a experiência da Comuna essa preocupação é inerente
ao movimento socialista. Poucas décadas depois, notadamente a partir de
1917, a Revolução Russa se deparou com a realidade concreta de assumir o
poder de um Estado que se queria inteiramente novo, fruto, contudo, dos
escombros da antiquíssima ordem czarista. Para tanto, a obra de Lênin, “O
Estado e a Revolução”, relê a experiência da Comuna e procura aplicar à
realidade aberta pela revolução tanto os aprendizados de 1871 quanto as
reflexões de Marx e Engels sobre a Comuna. A relação entre as experiências
da Comuna de Paris e da Revolução Russa, guardadas as inúmeras
diferenciações históricas, são realizadas no sentido de se observar fios
condutores no tocante ao caráter popular da Administração e das formas de



gestão pública baseadas na participação.

Por fim, são analisadas possibilidades concretas – conceituais e empíricas –
de participação popular e controle social na Administração Pública brasileira,
refletindo-se as inovações democráticas, assim como, em direção oposta,
analisa-se brevemente a destruição do setor público, em várias dimensões,
que vem perpetrada desde o golpe do impeachment, em 2016.

A Comuna de Paris
Não se pretende recontar a história da Comuna de Paris, assim como suas
razões e embates, uma vez que tais eventos, embora controversos, são
sobejamente conhecidos. Deve-se, contudo, notar que a Comuna foi uma
experiência complexa, pois a França estava dominada pelo exército
prussiano, o governo francês de então resignou-se à colaboração e Paris
apresentava-se como uma “ilha de resistência”: a Comuna operária, embora
dividida entre grupos distintos, tais como socialistas, anarquistas,
sindicalistas e outros resistiu bravamente em torno de um projeto inédito,
autônomo e alternativo ao capitalismo e ao aparelho de Estado como reflexo
do domínio capitalista. Embora tenha durado pouco, suas lições devem ser
examinadas detidamente nos dias de hoje.

Portanto, é fundamental analisar como a experiência da Comuna enfrentou o
problema da administração (como campo de conhecimento das organizações)
e da gestão (como execução de medidas “técnicas”, cujas tomadas de decisão
são políticas) do aparelho de Estado. Para tanto, algumas medidas tomadas
necessitam ser sumarizadas. Segundo Engels:

A 30 [de abril], a Comuna suprimiu o serviço militar obrigatório e o exército permanente,
reconhecendo a Guarda Nacional como a única força armada, à qual deviam pertencer todos os
cidadãos válidos. Isentou os pagamentos de aluguel de moradias de outubro de 1870 até abril de
1871, abolindo para futuros pagamentos de aluguéis as importâncias já recolhidas, e suspendeu a
venda de objetos empenhados nos estabelecimentos municipais de empréstimos. No mesmo dia
foram confirmados em seus cargos os estrangeiros eleitos para a Comuna, pois ‘a bandeira da
Comuna é a bandeira da República mundial’. A 1º de abril foi decidido que o salário mais
elevado de um funcionário da Comuna, e portanto de seus próprios membros, não podia exceder
6 mil francos [. . .]. No dia seguinte a Comuna decretou a separação da Igreja e o Estado e a
supressão de todas as subvenções do Estado para fins religiosos, declarando propriedade
nacional todos os bens da Igreja; em consequência, foi dada ordem, a 8 de abril, para que se
retirassem das escolas todos os símbolos religiosos, imagens, dogmas, orações; em uma palavra,
‘tudo o que esteja na órbita da consciência individual’, ordem que foi sendo posta em prática



pouco a pouco.

[...] No dia 16 de abril, a Comuna ordenou que se fizesse um recenseamento estatístico de todas
as fábricas fechadas pelos patrões e se preparassem os planos para o reinício de sua atividade
pelos operários que nelas trabalhavam, organizados em associações cooperativas, assim como se
projetasse também a organização de todas essas associações numa grande federação. No dia 20 a
Comuna declarou extinto o trabalho noturno dos padeiros e suprimiu também as agências de
emprego que [...] eram um monopólio de certos indivíduos escolhidos pela polícia, exploradores
da pior espécie dos operários.

[...] A 30 de abril, ordena a supressão das casas de penhor, baseando-se em que eram uma forma
de exploração privada dos operários, em contradição com o direito que tinham de dispor de seus
instrumentos de trabalho e de crédito. A 5 de maio terminou a demolição da Capela Expiatória,
erigida para reparar a execução de Luís XVI.

[...] Uma boa parte de seus decretos [dos operários que compunham a Comuna] eram reformas
que a burguesia republicana não se atrevera a implantar por vil covardia e que lançavam os
fundamentos indispensáveis para a livre atuação da classe operária, como por exemplo a
implantação do princípio de que, com relação ao Estado, a religião não é senão um problema de
foro íntimo; outros tinham o objetivo de salvaguardar diretamente os interesses da classe
operária, algumas vezes mesmo abrindo profundas brechas na velha ordem social. Mas tudo isso,
numa cidade sitiada, não podia ir além de um início de realização (F. Engels. “Introdução à
Guerra Civil em França”, 1891, de K. Marx. In: Karl Marx & Friedrich Engels. Textos. São
Paulo: Edições Sociais, 1975, pp. 162 e 163, ênfases nossas).

Essa extensa passagem expõe o conjunto de medidas tomado pela Comuna de
Paris voltado à requalificação da administração parisiense, vigentes nos
pouco mais de dois meses da Comuna, que dessa forma fora tornado um
“Estado dentro do Estado-Nação francês”. Embora se refiram a grandes
decisões políticas voltadas aos operários enquanto classe – procurando assim
alterar a forma de ser do Estado, então burguês –, tais medidas
necessariamente procuraram reorganizar o aparelho de Estado, mesmo que
em âmbito local, naquilo que modernamente se chama de “atividades-meio e
de atividades-fim”. Além do mais, apontavam para nova forma de relação
Estado/Sociedade.

Observe-se que algumas medidas, tais como a laicização do Estado, a
supressão do instituto da penhora e das agências de emprego, implicam
decisões políticas voltadas diretamente à mudança na maneira de ser do
Estado, seu modus operandi, tendo em vista a supressão do que Marx e
Engels chamavam do Estado “comitê executivo da burguesia”. Seriam
gérmens de um novo – possível – Estado que ali estaria se desenhando,
Estado que prepararia as bases para sua própria extinção. Outras medidas
tomadas, como a proibição do trabalho noturno de determinadas categorias
profissionais, notadamente os padeiros, e o estímulo às cooperativas de



trabalhadores diziam respeito aos interesses dos operários, sobretudo suas
demandas, que estavam por trás da Comuna, cujo aparato legal e a
Administração Pública deveriam responder, uma vez que historicamente o
Estado esteve ao lado do Capital. Mas é a equiparação salarial dos
funcionários públicos – mesmo que circunscritos a Paris durante a Comuna –
sem dúvida uma das medidas mais importantes quanto ao tema
“administração”, e que mais nos interessa neste texto. Note-se que tal
equiparação retiraria do funcionário público sua supremacia como
representante do poder do Estado e consequentemente do Capital – em
termos de saber, de poder e de remuneração – em relação aos operários, uma
vez que poderiam ser removíveis (os funcionários) a qualquer tempo pelos
próprios operários. O aspecto significativo a ressaltar refere-se à proposição
de uma nova forma de operar da Administração Pública, no contexto da
revisão radical do Aparelho de Estado, que remonta então aos grandes
eventos encetados pelos movimentos populares no século XIX.

Mesmo que não seja possível extrair elementos mais concretos e operacionais
no sentido de uma “nova” Administração Pública, tendo em vista seu pouco
tempo de existência, é significativa a preocupação em reformar o aparelho
estatal tendo em vista: a) criar um Estado transitório ao socialismo, a
chamada “ditadura do proletariado”, cuja tomada do Aparelho do Estado era
essencial; e b) lançar as bases para o que seria o comunismo: a sociedade sem
propriedade privada dos meios de produção e consequentemente sem classes
sociais e sem Estado. Essa preocupação com a forma de ser do Estado, em
sentido lato, e com seu Aparelho – portanto, com o conteúdo e com a forma
do Estado –, lança luz ao argumento central deste texto: que o pensamento e
as experiências postados “à esquerda” no espectro ideológico dedicaram
atenção ao problema da “administração” e da “gestão”, mas, por motivos
diversos, foram deixados em segundo plano no século XX. Dado esse vácuo,
também imposto pelo Estado capitalista, as teorias tayloristas, liberais e
gerenciais ocuparam o espaço, cuja narrativa predominante erigiu a imagem –
historicamente não condizente com a verdade – de que o pensamento
socialista não se ocupou da reflexão acerca do aparelho do Estado

Nesse sentido, analisar as implicações de como se estrutura e opera a
Administração, notadamente em sua face pública, contribui para lançar luz ao
problema da administração no mundo contemporâneo. Mas note-se que a



administração privada é igualmente importante à nossa reflexão tendo em
vista os elementos ideológicos que estão por trás dos aparentemente simples
atos de administrar processos e pessoas. Tais elementos envolvem poder,
visão de mundo, interesses e moldam a direção das empresas capitalistas;
moldam, além do mais, a própria estética e os valores organizacionais. São,
contudo, ideologicamente intencionalmente associados a posturas neutrais, a-
ideológicas, como se administrar e gerir fossem tarefas “naturais” e não
representassem o exercício do poder e da dominação tendo como foco os
“meios” que, por seu turno, objetivam fins específicos. Nesse sentido,
representam pontos de vista são funcional e socialmente interessados, isto é,
servem a determinados interesses.

Em fins do século XX o chamado “gerencialismo” – expressão do
capitalismo flexível e da hegemonia neoliberal – adquiriu enorme
proeminência, pois nascido na empresa privada e espraiado à esfera pública,
estatal, e auto-definido como conjunto de “técnicas” capazes de garantir
“eficácia” e “eficiência”, entendidas unilateralmente na perspectiva da lógica
capitalista, a ponto de se tornarem inquestionáveis. A hegemonia neoliberal
das décadas de 1980 e 1990 — parcialmente em crise devido ao estouro da
“bolha imobiliária” dos EUA, ponta do iceberg do capitalismo financeirizado
internacional — enfatizou à exaustão que os princípios gerenciais deveriam
definir a própria maneira de ser do Estado. O pensamento postado à esquerda,
reitere-se, deixou de se tornar um interlocutor, pois, por motivos diversos,
contribuiu passivamente para que os conservadores/neoliberais definissem os
termos da agenda e do debate acerca da administração, como se não houvesse
outras propostas, direções e lógicas.

A reflexão à esquerda preocupou-se mais com a ênfase nas finalidades do
Estado e menos sobre os meios de chegar a elas, sendo contestada pelas
ideias neoliberais, notadamente em sua crítica ao crescimento da burocracia
do Estado no pós-Segunda Guerra, entre outros aspectos. O legado da
Comuna nos faz resgatar justamente essas outras experiências, advindas de
outras premissas e matrizes. Vejamos a seguir como Marx e Engels avaliaram
essa experiência.

A Representação Política da Comuna de Paris por
Marx e Engels



A Comuna teve de reconhecer, desde o primeiro momento, que a classe operária ao chegar ao
poder não pode continuar governando com a velha máquina do Estado; que para não perder de
novo a sua dominação recém-conquistada, a classe operária deve, de um lado, abandonar toda a
velha máquina repressiva até então utilizada contra ela e, de outro, prevenir-se contra os seus
próprios mandatários e funcionários, declarando-os demissíveis, a qualquer tempo e sem exceção
(Ibidem, p. 166, ênfases nossas).

[...] Em realidade, o Estado não é mais do que uma máquina para a opressão de uma classe por
outra, tanto na República democrática como sob a monarquia; e, no melhor dos casos, um mal
que se transmite hereditariamente ao proletariado triunfante em sua luta pela dominação de
classe. Como fez a Comuna, o proletariado vitorioso não pode deixar de amputar imediatamente,
na medida do possível, os aspectos mais nocivos desse mal, até que uma futura geração, formada
em circunstâncias sociais novas e livres, possa desfazer-se de todo desse velho traste do Estado
(Idem, ibidem, p. 167).

Observe-se que o prefácio de Engels à edição de 1891 do livro “Guerra Civil
em França” reafirma a importância da experiência da Comuna de Paris com o
objetivo de reformar a máquina do Estado, isto é, seu Aparelho
político/administrativo. Embora o intuito seja a revolução socialista — isto é,
instaurar progressivamente uma nova sociedade —, o tema da reforma do
Aparelho do Estado não pode ser visto apenas nessas situações “radicais”. O
termo radical é aqui utilizado em seu sentido estrito: ir à raiz do fenômeno;
no caso, o modo de produção capitalista. É nisso que o legado da Comuna de
Paris precisa ser resgatado. Afinal, no curto período em que foi vigente, os
trabalhadores que tomaram Paris — por meio das armas, da burocracia e de
seus negócios — intentaram reformas político/administrativas que
impactaram a gestão da coisa pública.

A demissão ad nutum dos funcionários públicos, que seriam todos elegíveis e
com salários semelhantes aos dos operários é, por si só, importante mudança
de gestão do Aparelho do Estado, implicando a própria natureza do Estado
moderno. Embora não se possa transportar esses tópicos para o atual Estado
capitalista contemporâneo, em razão de sua complexidade e de seus limites
estruturais, o fato é que não apenas a questão da administração (entendida
como organização estrutural da produção e do poder, reitere-se) e da gestão
(aplicação operativa da estrutura organizativa, também como aludido)
estavam colocadas na curta experiência da Comuna, como deve iluminar o
debate acerca da Administração Pública nos dias de hoje. Nesse sentido, a
Administração deve ser vista rigorosamente como Política.

Segundo Marx, a experiência da Comuna seria instrutiva para se pensar um



novo mundo e, antes que esse se realizasse, cumpriria duas funções, deduz-
se: exteriorizar a dominação do Estado capitalista — centralização autoritária,
falsas instituições democráticas, governos caros e separados dos pobres,
Estado burguês com aparência de universal, entre outras características
ocultadoras da realidade — e apresentar os gérmens de um novo mundo,
paulatinamente socialista e comunista, pois:

O poder estatal, que aparentemente flutuava acima da sociedade, era de fato o seu maior
escândalo e o viveiro de todas as suas corrupções.

[...] Por isso [a garantia dos interesses burgueses, tomados como universais, pelas forças
armadas], o primeiro decreto da Comuna foi no sentido de suprimir o exército permanente e
substituí-lo pelo povo armado.

A Comuna era composta de conselheiros municipais eleitos por sufrágio universal nos diversos
distritos da cidade. Eram responsáveis e substituíveis a qualquer momento. A Comuna devia ser,
não um órgão parlamentar, mas uma corporação de trabalho, executiva e legislativa ao mesmo
tempo. Em vez de continuar sendo um instrumento do governo central, a polícia foi
imediatamente despojada de suas atribuições políticas e convertida num instrumento da
Comuna, responsável perante ela e demissível a qualquer momento. O mesmo foi feito em
relação aos funcionários dos demais ramos da administração. [...] Os interesses criados e as
despesas de representação dos altos dignatários do Estado [os funcionários públicos e as
autoridades] desapareceram com os próprios altos signatários. Os cargos públicos deixaram de
ser propriedade privada dos testas de ferro do governo central. Nas mãos da Comuna
concentrou-se não só a administração municipal, mas toda iniciativa exercida até então pelo
Estado. [...] [foram] suprimidos o exército permanente e a polícia, que eram os elementos da
força física do antigo governo [...] Todas as instituições de ensino foram abertas gratuitamente ao
povo [...] e [...] emancipadas de toda intromissão da Igreja e do Estado.

Os funcionários judiciais deviam perder aquela fingida independência [...]. Assim como os
demais funcionários públicos, os magistrados e juízes deviam ser funcionários eletivos,
responsáveis e demissíveis. [...] As comunas rurais de cada distrito administrariam seus
assuntos coletivos por meio de uma assembleia de delegados na capital do distrito
correspondente [...] todos os delegados seriam substituídos a qualquer momento e
comprometidos com um mandato imperativo (instruções) de seus eleitores. [...] (Karl Marx. “A
Guerra Civil na França”. In: Karl Marx & Friedrich Engels. Textos. São Paulo: Edições
Sociais, 1975, pp. 196, 197 e 198, ênfases nossas).

[...] A Comuna converteu numa realidade essa palavra de ordem das revoluções burguesas, que
é um “governo barato” ao destruir os dois grandes fatores de gastos: o exército permanente e a
burocracia do Estado. [. . .] A Comuna dotou a República de uma base de instituições realmente
democráticas. Mas nem o “governo barato” nem a “verdadeira República” constituíam sua meta
final. Não eram senão seus corolários (Idem, Ibidem, p. 199, ênfases nossas).

Como se observa, o significado da Comuna para Marx envolve, portanto,
dois aspectos: a) o sentido do Estado, seus fins, que teriam sido subvertidos,
com a Comuna, em prol dos interesses dos operários; e b) os meios pelos
quais o Estado opera tais fins: no Estado burguês seria pela forma de aparente



democracia que, contudo, ocultaria seu verdadeiro caráter de classe. Daí a
reversão da Administração, da Gestão, do Aparelho do Estado ocupar a
primeira grandeza em sua análise.

Paralelamente à universalização e laicização da educação, de uma nova
configuração do sistema representativo, da destituição da força armada
separada dos cidadãos comuns, entre outros aspectos aludidos, que se voltam
fundamentalmente aos objetivos de um Estado transitório – a ditadura do
proletariado que prepararia as bases para outra sociedade, cujo Estado
definharia –, encontra-se imediatamente a tarefa de reformar o Aparelho de
Estado e sua Administração.

Mesmo que transitoriamente, dado que o projeto revolucionário implica a
abolição do Estado – visto como sustentáculo da propriedade e das classes –,
a revisão da estrutura administrativa e de seu modus operandi estava
plenamente colocada tanto por Marx como por Engels. Tal presença aparece
em duas temporalidades: a transitória (ditadura do proletariado), cuja
Comuna seria o primeiro exemplo na História; e a futura, dado que as
experiências revolucionárias do século XIX estariam configurando um novo
modelo de sociedade socialista. Daí a experiência de 1848, mas sobretudo a
da Comuna em 1871. Quanto a essa, apesar da trágica, brutal e sangrenta
derrota militar, sua experiência foi vista como prévia, ensaio tanto dos
momentos de transição ao socialismo — daí a possibilidade de destituição
dos próprios magistrados, por exemplo — quanto da futura sociedade
socialista. Assim, a discussão acerca do Aparelho do Estado circunscreve-se
aos momentos transitórios, mas ainda assim são fundamentais como
preocupação de Marx e Engels e tantos outros pensadores e militantes que
objetivaram transformar radicalmente a sociedade, criando outra, em novas
bases.

O tema de um “governo barato”, afirmado com ironia por Marx, expressa
justamente esse aspecto. Na futura sociedade socialista vários aspectos
provenientes da ditadura do proletariado seriam tomados como factíveis:
representantes elegíveis e demissíveis, ausência de privilégios, a começar
pelo salário que, reitere-se, seria igual ao de um operário; inexistência de um
corpo policial armado separado do cidadão comum; direitos sociais
universais, a começar pela educação; uma burocracia minimizada, dado o



princípio da progressiva “autogestão”; e sobretudo o domínio do operário
sobre seu próprio trabalho e dos frutos da riqueza produzida (fim da
alienação do trabalho).

Uma tal perspectiva como essa renova o sentido da administração para o
pensamento “à esquerda”, trazendo-o para o mundo contemporâneo, como
veremos a seguir.

Linhas de Continuidade da Organização do Estado
Russo Pós-Revolução e a Comuna de Paris
Em decorrência da experiência da Comuna de Paris, analisa-se agora tanto o
sentido de continuidade histórica e de reflexão teórica da Revolução Russa
em relação à Comuna de Paris quanto alguns dos desafios concretos
enfrentados pelos revolucionários em sua tentativa de construir um novo
“Estado” e uma nova sociedade.

Dessa forma, procura-se demonstrar que ambas as experiências históricas são
confluentes aos problemas erigidos pela Administração Política, assim como
a Administração contemporânea necessita revisitá-las para retirar delas lições
para o presente e para o futuro.

“Destruição do poder estatal”, que era uma “excrescência parasitária”;
“amputação”, “destruição”; “um poder estatal que agora seria supérfluo”:
assim Marx se expressa ao falar do Estado, analisando e avaliando a
experiência da Comuna. Como se observa, Marx deduziu das lutas políticas e
da história do socialismo que o Estado desapareceria e que a forma transitória
para seu desaparecimento (a forma de transição do Estado para o não Estado)
seria o “proletariado organizado como classe dominante”.

Marx, contudo, não se propunha a descobrir as formas políticas desse futuro.
Analisou a história da França e chegou à conclusão a que o ano de 1851 o
levou: aproxima-se a destruição da máquina estatal burguesa. E quando
eclodiu o movimento revolucionário de massas do proletariado, apesar do
revés sofrido por esse movimento [a Comuna de Paris], de sua fugacidade e
de sua debilidade patente, pôs-se a estudar quais formas tal movimento havia
revelado.



Para Marx, a Comuna seria a forma “descoberta, enfim”, pela revolução
proletária, sob a qual pode conseguir-se a emancipação econômica do
trabalho. A Comuna seria a primeira tentativa da revolução proletária em
destruir a máquina estatal burguesa, e a forma política, “descoberta, enfim”,
que poderia e deveria substituir a que foi destruída. Para Lênin, “[...] veremos
que as revoluções russas de 1905 e 1917 prosseguem, em outras
circunstâncias, sob condições diferentes; a obra da Comuna confirma a
genial análise histórica de Marx”2.

Como se observa, Lênin, ao retomar Marx e Engels quanto à experiência da
Comuna na verdade enxerga a Revolução Russa como desdobramento
histórico daquele movimento. A diferença fundamental é que o processo
político na Rússia de 1917 levou de fato à construção de um Estado, em
contraste à efêmera duração da Comuna, que após pouco mais de dois meses
de “funcionamento” foi, como se sabe, esmagada violentamente pelas forças
franco/germânicas.

Assim, os desafios da Revolução Russa foram de magnitude inédita, em
virtude dos acontecimentos que levaram à liquidação do regime anterior.
Mas, reitere-se, mesmo efêmera, a experiência da Comuna – que tão
fortemente impressionou Marx e Engels – teria sido um preâmbulo, na
perspectiva de Lênin, ao grande capítulo que a Revolução Russa estaria por
escrever. Afinal, tarefa central, contudo, era descobrir como liquidar o Estado
burguês tendo como metas a destruição do modelo de acumulação e do
Aparelho do Estado: deteremo-nos ao segundo aspecto neste artigo.

Enfatize-se que o objetivo da revolução, à luz da teoria revolucionária, era
primeiro destruir o Estado burguês – no contexto da extinção da propriedade
privada dos meios de produção e das classes sociais – para, em seguida,
progressivamente aniquilar o próprio Estado. As condições e temporalidades
para tanto não estavam claras e o processo político, como se sabe, as
modificaram vigorosamente. Mas, para os fins deste texto, interessa-nos
essencialmente refletir sobre o fenômeno da administração na perspectiva de
sua significância política — e nesse sentido, da Administração Política —,
cujo Aparelho de Estado deveria conter características inteiramente novas,
isto é, voltadas a preparar a transição para o seu próprio fim e, até que isso
ocorresse, constituir-se em “ditadura do proletariado”. Para tanto, algumas



medidas concretas deveriam ser implementadas, como veremos abaixo, pois,
segundo Lênin:

Não se pode falar da abolição da burocracia de repente, em toda a parte e totalmente. Isso é uma
utopia. Porém destruir de imediato a velha máquina burocrática e começar no mesmo instante a
construir outra nova, que permita ir reduzindo gradualmente toda burocracia, não é uma utopia; é
a experiência da Comuna, é a tarefa essencial e imediata do proletariado revolucionário.

O capitalismo simplifica as funções da administração “do Estado”, permite suprimir a
“administração hierárquica” e reduzir tudo a uma organização dos proletários (como classe
dominante), que toma a seu serviço, em nome de toda a sociedade, os “operários, inspetores e
contadores”.

Não somos utópicos. Não “sonhamos” em como se poderá prescindir de uma vez de todo
governo, de qualquer subordinação; esses sonhos anarquistas, baseados na incompreensão das
tarefas da ditadura do proletariado, são fundamentalmente estranhos ao marxismo e, de fato, só
servem para adiar a revolução socialista até que os homens sejam diferentes. Não, nós queremos
a revolução socialista com homens como os de hoje, com homens que não podem passar sem
subordinação, sem controle, sem “inspetores e contadores”.

Mas é à vanguarda armada de todos os explorados e trabalhadores, ao proletariado, que devem se
submeter. A “administração hierárquica” específica dos funcionários do Estado pode e deve
começar a ser substituída imediatamente, da noite para o dia, pelas simples funções de
“inspetores e contadores”, funções que hoje já são plenamente acessíveis ao nível de
desenvolvimento dos habitantes das cidades e que podem ser perfeitamente desempenhadas pelo
“salário de um operário”3.

Como se observa, Lênin estava preocupado com as tarefas concretas e
imediatas que a revolução teria de empreender para a destruição das
engrenagens do velho Estado, a começar pelo seu Aparelho, simultaneamente
ao estabelecimento das bases para a construção de um novo modo de
produção, assim como do próprio Estado em relação à nova sociedade
emergida da revolução. Para tanto, as profundas contendas com os
anarquistas — num embate que remonta as disputas desde a primeira
Internacional — reaparecem justamente em relação ao Estado e seu
Aparelho. Enquanto os anarquistas fizeram vigorosas críticas à dissociação
entre fins e meios, cujo conceito-síntese do marxismo quanto às tarefas da
revolução — a “ditadura do proletariado” — fora profundamente
questionado, Marx, Engels e, agora Lênin, entre outros socialistas marxistas,
entenderam ser essa “fase de transição” um momento inescapável para
preparar o terreno para a instauração da fase ulterior da revolução: o
comunismo. No caso específico de Lênin, dentre outros líderes
revolucionários de 1917, quando a revolução fora de fato vitoriosa —
diferentemente da Comuna —, tanto as resistências dos inimigos da



revolução (burgueses, aristocratas, trabalhadores e pessoas comuns tomadas
pelo ethos do regime anterior) como a formação de um novo paradigma (na
produção, na distribuição e nas relações sociais) necessitariam deste “Estado
transitório”.

É claro que, olhando-se hoje para a história, em que o chamado “socialismo
real”, a começar pela União Soviética, fracassou no intento expresso da
Comuna e da Revolução Russa em criar de fato uma nova sociedade e
extinguir o Estado, os anarquistas tiveram razão em apontar como crucial a
dissociação entre meios e fins, por sua vez defendida pelos teóricos
socialistas. Nesse sentido, deve-se notar que, embora essa polêmica escape
aos objetivos deste artigo, é possível afirmar que tanto anarquistas como
socialistas-marxistas tinham razão, pois, para os primeiros, a dissociação
entre meios e fins na fase pós-revolucionária apenas trocaria o poder de
mãos, por mais transformações que fizessem; já para os socialistas
identificados com o marxismo, o realismo se impunha como primordial na
Rússia em razão de uma série de fatores, tais como as características de um
povo historicamente massacrado, a economia desestruturada e a conjuntura
internacional terrivelmente trágica (os efeito a Primeira Guerra Mundial).
Tudo isso obrigaria, ainda mais tendo como parâmetro histórico a reação à
Comuna de Paris, a levar em conta que a estrutura herdada não se
transformaria rapidamente. Daí a “ditadura do proletariado” (na verdade um
conceito erigido pelo marxismo) tornar-se instrumento crucial à construção
da nova sociedade. Assim, o fato é que as chances de uma reação ou
contrarrevolução eram imensas, ainda mais na conjuntura interna e externa na
qual a Revolução Russa ocorreu.

Retomando a questão nuclear deste capítulo, o que importa, para além
portanto do embate teórico — aliás existente ainda hoje entre anarquistas e
marxistas —, é o tema da Administração Política do novo Estado que estava
em construção. Nesse sentido, uma vez mais retomando uma das premissas
basilares da Comuna de Paris, deve-se ressaltar a proposição de que os
funcionários públicos deveriam sujeitar-se não mais à burguesia e sim à
vanguarda do operariado, assim como receber salários iguais ao dos
operários.

Quanto à “inevitável” permanência da sujeição política após a revolução, na



perspectiva de Lênin o importante seria a mudança de mãos nesse processo
— da burguesia para o proletariado —, cujo Aparelho do Estado ocupa papel
central. Aqui, a Administração Política do Estado aparece em sua inteireza,
pois — para além do embate histórico acerca dos erros e acertos do processo
revolucionário, que escapa aos objetivos deste texto — a operacionalização
cotidiana da administração seria submetida a novos pressupostos e objetivos.
Além do mais, também retomando uma das principais contribuições teóricas
e empíricas da Comuna de Paris, Lênin enfatiza vigorosamente a
homogeneização dos salários — tendo-se como referência o padrão salarial
do operariado —, o que implicaria retirar da burocracia do Estado toda e
qualquer superioridade — poder, prestígio e salários — em relação ao
restante da sociedade, notadamente referentes aos operários e camponeses.
Mas as tarefas concretas da revolução, aquelas que teriam de ser
imediatamente postas em prática tendo em vista erigir o novo Estado e a nova
forma de produzir e de viver já teriam no próprio capitalismo seu embrião,
embora, obviamente, sem todos os seus fatores constitutivos. Também aqui,
no tocante à organização da produção sob um Estado socialista, a utilização
de diversos elementos presentes no capitalismo, particularmente o
taylorismo, foi alvo de enorme polêmica.

Em decorrência, há, em O Estado e a Revolução, clara concepção do
significado do modo de produção, do Aparelho do Estado, da Administração
Pública e da burocracia, pois, para Lênin:

Organizemos a grande produção, nós mesmos, os operários, partindo do que já tenha sido criado
pelo capitalismo, baseando-nos em nossa própria experiência de trabalho, estabelecendo uma
disciplina rigorosíssima, férrea, mantida pelo poder estatal dos operários armados; reduzamos os
funcionários públicos ao papel de simples executores de nossas ordens, ao papel de “inspetores e
contadores” responsáveis, removíveis e modestamente remunerados (em conjunto, naturalmente,
com os técnicos de todos os gêneros, tipos e graus): essa é a nossa tarefa proletária, por aí pode-
se e deve-se começar, quando se levar a cabo a revolução proletária. Este começo, com base na
grande produção, conduz por si mesmo à extinção gradual de toda burocracia, à criação gradual
de uma ordem — ordem sem aspas, ordem que não se parecerá em nada com a escravidão
assalariada — [. . .] em que as funções de inspeção e contabilidade, cada vez mais simplificadas,
serão executadas rotativamente por todos, logo se converterão em costume e, por último,
desaparecerão como funções especiais de uma camada especial da sociedade.

[...] Hoje, o correio é uma empresa organizada no estilo de um monopólio capitalista de Estado.
O imperialismo pouco a pouco vai transformando todos os trustes em organizações desse tipo.
Neles, vemos essa mesma burocracia burguesa colocada acima dos “simples” trabalhadores,
famintos e vergados pelo trabalho. Mas o mecanismo da administração social já está preparado
aqui. Basta derrubar os capitalistas, destruir, com a mão de ferro dos operários armados, a
resistência destes exploradores, romper a máquina burocrática do Estado moderno e teremos



perante nós um mecanismo de alta perfeição técnica, livre do ”parasita” e perfeitamente
suscetível de ser posto em marcha pelos próprios operários unidos, contratando os técnicos,
inspetores e contadores e remunerando o trabalho de todos eles, como o de todos os funcionários
“do Estado” em geral, com o salário de um operário. Esta é uma tarefa concreta, uma tarefa
prática, realizável imediatamente em relação a todos os trustes, que libera os trabalhadores da
exploração e que leva em conta a experiência já iniciada praticamente (sobretudo no terreno da
organização do Estado) pela Comuna4.

Essa passagem demonstra que a tarefa de administrar é concebida como
execução de ordens, cujos “inspetores e contadores” — personagens sociais
amplamente utilizados por Lênin ao tomar a Revolução Russa como
prosseguimento da Comuna de Paris, cujas análises de Marx e Engels são
utilizadas fartamente pelo líder da Revolução Russa —, passariam a ser
removíveis e sujeitos ao poder da vanguarda do proletariado. Em perspectiva
teórica, essa concepção acerca do significado de “administrar”, de “gerir”,
possui enorme importância seja pelo resultado histórico amplamente
contrastante a esse postulado, seja pela premissa de que administrar implica
ação potencialmente destituída de poder5. Tal destituição, contudo, se daria
pelo fato de todos os administradores — que, no limite, poderia ser qualquer
pessoa oriunda do proletariado — conhecerem e fazerem progressivamente
todas as funções da Administração. Essas funções, mesmo num Estado
complexo como o Estado industrial, deixariam de ser atributos especiais de
um corpo detentor de um “saber especial” ao ser incorporado na rotina dos
trabalhadores6. Essa concepção acerca da apropriação social, coletiva, pelo
proletariado, do saber até então especial da burocracia tem profunda
significação conceitual e histórica. A Administração Política, que revê o
papel da chamada “administração profissional”, ganha aqui novos contornos
tendo em vista o ato de administrar ser concebido como habilidade “comum”,
que dispensa portanto saberes superiores. Mas essa dispensa se daria por
meio da simplificação das ações, simplificação essa típica da experiência das
revoluções industriais, cujo resultado foi justamente a organização do
trabalho em que se extremou — sobretudo após a instauração do taylorismo ”
– o parcelamento do trabalho a ponto de até crianças poderem realizá-lo.
Portanto, as ideias de Taylor — controversas e fortemente criticadas pelos
trabalhadores submetidos ao processo de trabalho assentado nessas bases, no
capitalismo — estão por trás dessa concepção de administração, mas aliadas
ao processo político revolucionário cujo vetor era a apropriação coletiva tanto
do processo produtivo como dos resultados da riqueza produzida. Em outras
palavras, chama a atenção o apontamento de Lênin de que o capitalismo teria



produzido mecanismos de produção e de organização da produção
perfeitamente aproveitáveis pelo socialismo, desde que apropriados
socialmente, no contexto da ruptura com os pilares capitalistas.

Nesse sentido, como se observa o correio foi visto como a instituição que
melhor expressaria essa obra do capitalismo que, portanto, poderia ser
(re)organizada e (re)utilizada pelo socialismo, assim como a Comuna de Paris
— uma vez mais — teria sido a experiência pregressa de organização do
Estado numa perspectiva social, coletiva, socialista. Em outras palavras, o
modelo dos grandes trustes capitalistas, tais como o correio, poderia ser
reorganizado pela Revolução Russa a partir da perspectiva iniciada pela
Comuna.

Trata-se aqui de dois movimentos não confluentes — organização de grandes
empresas capitalistas pelo Estado e Comuna de Paris —, mas que na obra da
Revolução Russa se juntariam num novo propósito político: a organização
social da produção e da distribuição em que a Administração adquire sentido
profundamente Político ao retirar da burocracia seu saber especial, utilizando-
se para tanto da rotina e da simplificação taylorista. Embora pareça equação
difícil de conciliar, sobretudo em virtude da introdução do taylorismo, o fato
é que há um princípio teórico que se desenvolve, cuja experiência histórica
— notadamente a Comuna e a Revolução Industrial — é fator importante.
Deve-se ressaltar, portanto, a abordagem acerca do sentido político da
Administração (sujeita ao controle do proletariado); do papel do saber
burocrático que, simplificado, parcelado e rotinizado, ao estilo taylorista,
destituiria o “saber especial”, historicamente colocado acima dos cidadãos
comuns, pois dominado pela “casta” dos funcionários públicos sujeitos à
burguesia; e (em decorrência) da progressiva extinção do próprio saber
burocrático ao ser apropriado socialmente por todos os operários — a única
classe existente —, o que implicaria, também por isso, o fim do Estado.
Reitere-se a importância dessa reflexão, para além dos desdobramentos
históricos que até então a contrastaram, no que tange o repensar a
Administração.

A Administração Pública no Mundo
Contemporâneo e seus Legados



O mundo contemporâneo, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, vem se
transformando muito rapidamente e tais transformações têm como premissa o
crescimento do Estado social e das funções como um todo do aparato estatal.
Em razão disso – mesmo com a crítica neoliberal conservadora –, o papel das
burocracias estatais e das funções do Estado ocupam permanentemente as
preocupações modernas, embora em direções distintas. Ainda assim, o que
importa é ressaltar como o problema do Aparelho do Estado, notadamente
sua administração e gestão, é crucial.

Assim, politizar o tema da Administração – na perspectiva de uma
Administração Política, tal como a da Economia Política, por exemplo – é
fundamental, pois enfrentar os problemas advindos da Administração
Pública, que advêm do controvertido papel assumido pelo Estado
contemporâneo (OFFE, 1984), torna-se crucial ao debate político atual.

Embora o Estado contemporâneo não esteja a serviço de uma única classe,
em razão da extensão dos direitos civis, políticos e sociais; da possibilidade
de participação do cidadão comum na vida política, por diversos meios; da
vigência do Estado de Direito Democrático, que em tese trata a todos de
forma igualitária perante a lei; da crescente ampliação do Estado social, cujos
direitos sociais se tornam universalizados, entre outros aspectos: apesar
dessas conquistas, o fato é que o Estado é determinado estruturalmente pela
produção privada, que é seu ponto de referência, e pela necessidade de coletar
impostos resultantes do crescimento da economia (Offe, 1984). Em outras
palavras, há uma linha limítrofe um tanto quanto tênue entre a determinação
(privada) ao qual o Estado se submete, e a autonomia relativa da ação
política: existência de políticas públicas; voto como mecanismo de
legitimidade e investidura ao poder formal; possibilidade de alterar, pela lei,
as regras do jogo político; relativo peso político do Estado perante os poderes
privados, entre outros aspectos. Nessa linha limítrofe encontra-se o Aparelho
do Estado que, possuidor de relativa autonomia, necessita ser pesquisado
empiricamente e teorizado conceitualmente. Embora o projeto socialista da
Comuna de Paris não esteja colocado per se nesse momento histórico, o fato
marcante e contemporâneo refere-se à necessidade de as teorias e as
disciplinas sobre a administração – como a Administração Política –,
sobretudo postadas “à esquerda” no espectro ideológico, retomarem o legado
analisado por Friedrich Engels e Karl Marx, e, depois, por Lênin, quando da



Revolução Russa. Essas experiências e legados demonstram a importância de
– seja na realidade em que vivemos, seja em outras que queiramos observar –
adentrarmos ao âmago do Aparelho do Estado, em sua forma de operar,
entendida como administração e gestão.

Na história brasileira, notadamente pós-1936 (reforma promovida pelo
Departamento de Administração e Serviço Público – Dasp) e, recentemente,
pós-1995 (reforma gerencial no Governo FHC), a Administração Pública foi
modificada em sentidos diversos e mesmo inversos, quando comparamos os
dois momentos. É necessário, pois, repensá-la à luz das experiências
históricas; caso contrário, o enquadramento mental e vocabular se impõe,
reduzindo a complexidade da reflexão e consequentemente as alternativas. A
Comuna de Paris foi claramente uma grande experiência que o pensamento à
esquerda deve revisitar como forma de contrapor-se ao gerencialismo
neoliberal predominante.

Portanto, por meio do exemplo da Comuna de Paris vemos as preocupações
de Marx e Engels quanto à forma e ao conteúdo do Estado Moderno.
Especificamente quanto à substância do Estado, partiram da premissa de um
aparato uniclassista, o que exigiria esforço revolucionário para a derrubada
do Estado burguês e paulatina construção de outro, socialista. Daí a
importância da Comuna de Paris para, ao mesmo tempo, permitir teorização e
experimentação acerca da possível transição ao socialismo, além de testar –
como laboratório social – o que seria uma sociedade hipoteticamente sem
propriedade, sem classes sociais e sem Estado.

No século XX, com a consolidação da chamada democracia parlamentar e
eleitoral, o sufrágio ampliou-se vigorosamente, tornando o Estado
policlassista, embora assimétrico perante as classes. É nesse contexto que se
deve retomar a experiência dos movimentos socialistas e sobretudo resgatar a
ênfase que concederam à reflexão acerca do Aparelho do Estado e suas
relações com o Sistema Político e as Políticas Públicas.

A Comuna de Paris tem como legado, portanto e antes de tudo, a experiência
que implica demonstrar a todos que comungam, direta ou indiretamente, de
valores igualitários, a importância de pesquisar empiricamente e refletir
conceitualmente sobre a Administração, a Gestão e o Aparelho do Estado.
Reitere-se que esses temas têm sido dominados pelas visões conservadoras,



neoliberais e gerencialistas, como se o pensamento “à esquerda no espectro”
não tivesse nada a contribuir e, mais ainda, não tivesse “experimentações”
históricas relevantes.

Uma Administração Política pode ter o condão de resgatar o legado
esquecido de determinadas experiências históricas, entre as quais a Comuna
de Paris e, depois, a Revolução Russa, como veremos a seguir, tendo em mira
a apropriação de seus êxitos e fracassos, mas sobretudo tomar a questão da
administração e da gestão como agenda de preocupações fundamental à
democracia e ao debate público, com viés à esquerda.

Os Legados Esquecidos para a Administração no
Século XXI: da Comuna de Paris à Revolução
Russa
É fundamental olhar para a história, sobretudo seus legados esquecidos e
sobretudo estigmatizados, estigma notadamente levado a cabo pela
hegemonia das ideias ultraliberais7, em larga medida vigentes no modo de
pensar e na organização das funções do Estado. Contemporaneamente,
mesmo com a crise do “capitalismo de cassino”, sintetizada pelo crash de
2008, cujo modelo é em larga medida advindo das teses ultraliberais, é
certamente cedo para dizer que tanto a forma de ser do capitalismo esteja se
transformando como que as ideias ultraliberais tenham se exaurido:
aparentemente tem ocorrido o contrário. Contudo, trata-se de um processo
aberto cuja reflexão acerca do papel da Administração e suas interfaces com
outras disciplinas ocupa lugar privilegiado.

Desde a ascensão do capitalismo aos dias de hoje a administração tornou-se
tarefa cada vez mais complexa e menos receptiva à apropriação social; o
saber (tornado hermético) elevou a burocracia e sobretudo a tecnocracia a
patamares jamais vistos. Administrar a sociedade (em sentido lato) tornou-se
tarefa de especialistas, cujas próprias funções rotineiras não são nem
conhecidas nem apropriadas pelo cidadão comum. O intento político da
Comuna de Paris e da Revolução Russa quanto à Administração — no
contexto da construção de uma sociedade estruturalmente nova — claramente
fracassou, mas de forma alguma essa constatação pode diminuir suas



respectivas importâncias históricas e teóricas. Seus legados necessitam ser
repensados. Como a história é um permanente espaço de embates, deve-se
perguntar o que essas experiências históricas nos legam aos dias de hoje8.
Numa rápida sumarização poderíamos elencar os seguintes aspectos: em
primeiro lugar, a constatação de que houve esforços coletivos para repensar e
reorganizar a maneira de produzir e distribuir a produção, o que implica a
administração da produção e da sociedade, e que esse repensar contou com
alta capacidade de teorização; em segundo lugar, o olhar para a história nos
ensina que esta possui pontos de inflexão, e que esses pontos têm nas
experiências da Comuna e da Revolução Russa uma linha de continuidade
teórica incrivelmente importante para a reflexão acerca da Administração do
Aparelho do Estado que, contemporaneamente, adquire ainda maior
importância em razão da complexidade que assumiu a Administração; em
terceiro lugar, deve-se ressaltar a iniciativa do movimento em prol da
“Administração Política” (sediado na Universidade Federal da Bahia), pois,
ainda que embrionário, conflui aos grandes eventos históricos quanto à tarefa
da reflexão que, como se sabe, é fundamental à práxis; por fim, a atual quadra
da economia mundial, cujo estouro da chamada “bolha imobiliária” em 2008
é sintoma de uma forma específica de ser do capitalismo — o chamado
“capitalismo da acumulação flexível”, cujo capital financeiro especulativo
adquiriu enorme predominância — demonstra que há espaço para inovações
(no campo “à esquerda”), tensões e rupturas.

Todas essas implicações necessitam de teorização e reflexão, sobretudo tendo
nas experiências esquecidas da Comuna de Paris e da Revolução Russa, entre
outras, referências cruciais a uma possível sociedade mais justa e igualitária
(em diversos sentidos) e que supere os grandes óbices à invenção de novas
formas de produzir, consumir, viver e administrar.

Ao analisar as linhas de continuidade teórica entre a Comuna de Paris e a
Revolução Russa, linhas essas expressas em “O Estado e a Revolução”,
procurou-se refletir sobre o papel da Administração simultaneamente por
meio da história e dos grandes teóricos que a interpretaram e delas foram
partícipes.

Procurou-se chamar a atenção para a importância de se rever esses grandes
eventos históricos — suas coerências, contradições, premissas e objetivos —



como forma de refletir conceitualmente sobre a Administração, em suas
diversas dimensões, assim como observar a história em duas perspectivas: a)
o que o passado nos ensina e b) o que se pode construir para o futuro. Nesse
sentido, o movimento pela “Administração Política” é um fórum importante
— em razão da ousadia da reflexão autônoma e das suas conexões com a
Economia Política, a Ciência Política, as Ciências Sociais Aplicadas e a
Filosofia Política — por provocar análises e reflexões acerca do significado
dos verbos administrar e gerir, assim como da Administração em seus
aspectos substantivos.

Uma vez que desde 2008 o mundo capitalista vive a explosão da forma de ser
do capitalismo da acumulação flexível/financeirizado, trata-se de momento
ímpar para que seja aprofundada a reflexão acerca do significado da
Administração, o que implica procurar alternativas à maneira de ser do
capitalismo, do Estado e da Administração. Daí a inspiração em pensadores
como Marx, Engels e Lênin, entre outros, ser fundamental a uma tarefa
ingente como essa!

Participação Popular e Controle Social na
Administração Pública
A partir das experiências históricas de esquerda pode-se refletir sobre a
participação popular e o controle social no Brasil.

É nesse sentido que a moderna democracia representativa/institucional pode e
deve conviver com formas de participação, que não deixam de ser
representativas, casos dos conselhos gestores de políticas públicas, das
conferências, dos conselhos participativos diversos, notadamente em nível
local, do orçamento participativo, entre outros fóruns.

Refere-se à democracia participativa de base – que vem de baixo para cima –,
em que cidadãos comuns se ocupam da vida política e administrativa. Uma –
a democracia institucional dos partidos políticos, da dinâmica parlamentar e
da representação pelo Poder Executivo – convive com a outra, a democracia
de base, cujo vetor é a participação do cidadão comum. Não há qualquer
contradição entre ambas, como o demonstram tanto a teoria política como a
Constituição brasileira, tal como assevera Paes de Paula (2005). Deve-se



ressaltar a recusa do pensamento liberal e conservador a essa
complementaridade entre as formas de representação.

Mas, além disso, uma terceira forma de democracia é a chamada “democracia
direta”, em que o cidadão participa, de maneira consultiva e/ou deliberativa,
das decisões políticas. Há inúmeras possibilidades abertas pelas novas
tecnologias digitais – aquilo que tem sido chamado, embora pouco utilizado,
de “governo eletrônico” –, paralelamente à participação em audiências
públicas, consultas públicas e ouvidorias, entre outras formas. Trata-se de
amplo espaço de participação que, igualmente à representação de baixo para
cima, se coaduna inteiramente às formas institucionais de democracia.

Mais ainda, tudo aquilo que envolve o chamado “controle social” das
políticas públicas – entendido como a participação efetiva dos cidadãos em
políticas específicas, como veremos a seguir –, tem enorme espaço de
atuação. Trata-se do processo que pode ser iniciado na fase de planejamento
governamental, desenvolvendo-se durante todo o chamado “ciclo” das
políticas públicas, isto é, na formulação, implementação, monitoramento e
avaliação de políticas específicas.

Reafirme-se que a moderna democracia, do ponto de vista político, envolve
diversas dimensões complementares: a representação institucional
(Parlamento e Executivo), a representação social (de baixo para cima) e a
autorrepresentação, ou participação direta. Tudo isso impacta, direta ou
indiretamente, a administração e a gestão públicas. O controle social das
políticas públicas e mesmo dos atos governamentais é, dessa forma,
expressão desse processo de participação, em relação tanto ao planejamento
como às políticas setoriais específicas. Recente estudo do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) demonstra o grau de participação da
sociedade politicamente organizada nas várias fases das políticas públicas
federais9

Esse conjunto de possibilidades democráticas foi estruturado em forma de lei
pela presidenta Dilma Rousseff e intitulado “Política Nacional de
Participação Social” (PNPS), “(...) com o objetivo de fortalecer e articular os
mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta
entre administração pública federal e a sociedade civil” (decreto 8.243, de 23



de maio de 2014, art. 1º)10.

Note-se que o decreto apenas corrobora o que foi praticado por governos
locais, estaduais e federal (particularmente durante os governos Lula e
Dilma), progressivamente desde 1988. Recebeu, contudo, críticas
reacionárias dos setores conservadores por, supostamente, deslegitimar a
democracia representativa – que não procede, como vimos –, assim como
criar espécie de “bolivarianismo” no Brasil, que procede menos ainda,
embora a democracia popular venezuelana possua elementos populares e
coletivos que poderiam ser utilizados no Brasil.

Nesse sentido, o decreto 8.243 explicita, em seu Art. 5º, que: Os órgãos e
entidades da administração pública federal direta e indireta deverão,
respeitadas as especificidades de cada caso, considerar as instâncias e os
mecanismos de participação social, previstos neste Decreto, para a
formulação, a execução, o monitoramento e a avaliação de seus programas e
políticas públicas.

§ 1º Os órgãos e entidades referidos no caput elaborarão, anualmente,
relatório de implementação da PNPS no âmbito de seus programas e políticas
setoriais, observadas as orientações da Secretaria-Geral da Presidência da
República.

§ 2º A Secretaria-Geral da Presidência da República elaborará e publicará
anualmente relatório de avaliação da implementação da PNPS no âmbito da
administração pública federal (Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014,
ênfases nossas).

Assim, a PNPS propôs que em todas as fases da Administração Pública, o
que inclui a fase crucial e inicial do planejamento – seja o estratégico, seja o
Plano Plurianual, seja ainda o Plano de Metas – possa haver participação
social de grupos organizados com vistas a influir nas tomadas de decisão.
Trata-se de medida inédita e que retira dos tecnocratas o poder de decidir o
futuro do país. Igualmente, rompe com a velha dicotomia entre formuladores
e beneficiários, isto é, entre Estado (autoritário no sentido de que se arroga
saber mais do que todos) e Sociedade, entendida tanto como cidadãos como
por grupos organizados capazes de pressionar e controlar o poder.
Possivelmente esses são motivos suficientes para os conservadores rejeitarem



a PNPS.

Destaque deve ser dado igualmente ao Art.10:

Ressalvado o disposto em lei, na constituição de novos conselhos de políticas
públicas e na reorganização dos já constituídos devem ser observadas, no
mínimo, as seguintes diretrizes:

I - presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil,
preferencialmente de forma paritária em relação aos representantes
governamentais, quando a natureza da representação o recomendar;

II - definição, com consulta prévia à sociedade civil, de suas atribuições,
competências e natureza;

III - garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil;

IV - estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros;

V - rotatividade dos representantes da sociedade civil;

VI - compromisso com o acompanhamento dos processos conferenciais
relativos ao tema de sua competência; e

VII - publicidade de seus atos.

§ 1º A participação dos membros no conselho é considerada prestação de
serviço público relevante, não remunerada.

§ 2º A publicação das resoluções de caráter normativo dos conselhos de
natureza deliberativa vincula-se à análise de legalidade do ato pelo órgão
jurídico competente, em acordo com o disposto na Lei Complementar nº 73,
de 10 de fevereiro de 1993.

§ 3º A rotatividade das entidades e de seus representantes nos conselhos de
políticas públicas deve ser assegurada mediante a recondução limitada a lapso
temporal determinado na forma dos seus regimentos internos, sendo vedadas
três reconduções consecutivas.



§ 4º A participação de dirigente ou membro de organização da sociedade civil
que atue em conselho de política pública não configura impedimento à
celebração de parceria com a administração pública.

§ 5º Na hipótese de parceira que envolva transferência de recursos
financeiros de dotações consignadas no fundo do respectivo conselho, o
conselheiro ligado à organização que pleiteia o acesso ao recurso fica
impedido de votar nos itens de pauta que tenham referência com o processo
de seleção, monitoramento e avaliação da parceria. (Decreto nº 8.243, de 23
de maio de 2014, ênfases nossas).

Observe-se que os grupos da chamada “sociedade civil” – entendida como
esfera de organização sócio/política relativamente independente do Estado –
devem expressar pluralidade de opiniões e interesses: daí a ênfase em sua
rotatividade. Mais importante, a paridade desses membros em relação aos
representantes governamentais demonstra claramente o intuito democrático
da PNPS no sentido de institucionalizar a participação social, de certa forma
horizontalizando a relação Estado/Sociedade. Por mais que disputas de poder
no interior dessa mesma “sociedade civil” constituam o cerne da política, o
fato é que o Estado se abre à participação plural da sociedade, notadamente a
sociedade politicamente organizada. Trata-se de visão arrojada da relação
Estado/Sociedade, uma vez que o aparato estatal não controla os grupos
sociais participantes que, por seu turno, devem expressar pontos de
vista/interesses distintos. Note-se que “Sociedade civil” é conceito
polissêmico e, como tal, sujeito a interpretações distintas ainda nos dias de
hoje. Sua característica essencial, a nosso ver, é a disputa por posições que
influenciarão o Estado. Nesse sentido, a característica desse conceito é o
conflito e a adoção de pontos de veto, e não o consenso. Esse pode ocorrer,
mas em razão de estratégia de atuação conjunta, por meio de coalizões
políticas – motivada por convicção ou cálculo político –, do que
propriamente por haver concordância entre esses personagens.

A PNPS, como um todo, não representa visão idealizada da sociedade,
supostamente sem conflitos, mas abre o Estado, em diversas perspectivas, ao
conflito, permitindo que o planejamento das ações estatais seja controlado
por um conjunto heterogêneo de interessados.

É nesse sentido que a PNPS dialoga fortemente com a perspectiva do



“controle social”, uma vez que tal prática envolve a participação efetiva na
construção e implementação de uma dada política pública. De certa forma,
democracia participativa (de baixo para cima) e controle social são quase
sinônimos, embora possam haver nuances entre ambos, no sentido de que a
democracia participativa envolve processos mais amplos de tomada de
decisão, tais como os referentes ao planejamento, por exemplo, e o controle
social volta-se mais especificamente às políticas públicas, ao menos
historicamente. Na prática há mais semelhanças do que propriamente
distanciamentos, embora seja importante demarcar essas nuances.

Observe-se que os eixos temáticos da “1ª Conferência Nacional sobre
Transparência e Controle Social” (1ª Consocial), ocorrida em 2010,
expressam alguns sentidos do controle social: 1) Transparência e Acesso à
Informação, 2) Mecanismos de Controle Social, 3) Atuação dos Conselhos de
Políticas Públicas, e 4) Prevenção e Combate à Corrupção11. Em outras
palavras, novamente se entrecruzam forma de participação com forma de
controle, como se essa última se subsumisse à primeira. Esses eixos
envolvem temas amplos e transversais, como os relacionados com a
transparência das informações, à atuação de conselheiros e à prevenção à
corrupção, uma vez que possibilitados pela participação, que implica controle
democrático do aparato estatal.

Todo esse processo expressou o vigor da democracia brasileira, notadamente
nos governos Lula e Dilma, uma vez que incentivadores da mobilização
social, por meios diversos, o que implicou contradições e críticas: das que
exigiam maior radicalização da democracia às – como vimos – reacionárias.
A democracia como inovação permanente, caso do “orçamento
participativo”, mobilizou fortemente setores da sociedade brasileira na
década de 1990, notadamente no nível local, entre tantas outras experiências.
Esse processo se revitaliza (ou retroage) de acordo com os contextos
históricos: o caso da participação feminina na vida política, por exemplo,
ganha novos contornos nos dias de hoje, assim como do jovem, sobretudo a
partir das manifestações de junho de 2013.

O que se pode chamar de “invenção democrática” nutriu-se de grande
informalidade, que pode permanecer, mas que deve avançar rumo à
institucionalizaçãono sentido de ser um “método de governo



institucionalizado”, isto é, como forma de ser do Estado, como “política de
Estado”, e não de governos. As diversas conferências que subsidiaram a
PNPS justamente contribuíram para essa concepção de “método de governo”.

Há diversos alcances observados, que podem demonstrar ser a ação política o
gatilho das mudanças estatais a partir da pluralidade societal, em meio a
conflitos e disputas de projetos, reitere-se. Já os limites são dados por formas
estruturais da dinâmica capitalista, notadamente a geopolítica mundial; o
modelo de acumulação flexível (pós-fordista); a assimetria engrandecida
entre Capital e Trabalho; o domínio dos macros fatores produtivos, como a
binômico Capital produtivo articulado ao especulativo; o trabalho
pulverizado e a circulação de bens e serviços controlada pelos produtores.
Mas também por estruturas do sistema político brasileiro, marcado pela
privatização da vida pública – via financiamento privado de campanhas e
partidos – e pela proteção das elites perante as grandes transformações,
possibilitada pelo multipartidarismo flexível, pela lógica da coligação (cujo
tempo no rádio e na TV são cruciais e motivo de barganha) e da coalizão,
após as eleições, em que mesmo os perdedores governam, impedindo assim
grandes reformas capazes de “radicalizar” a democracia.

Contudo, todo esse processo de “democratização” da democracia
institucional está sendo derrogado brutalmente pelo golpe de Estado
desfechado em 2016 por meio do consórcio constituído pelo grande capital
nacional e internacional, pelo Congresso Nacional, pelo Poder Judiciário e
pela grande mídia (todos representes do Capital Global e das elites). O golpe
representou a reação liberal/conservadora contra os avanços sociais,
econômicos e geopolíticos. Embora seja derrogador desses diversos avanços,
este texto procurou refletir, no caso brasileiro, sobre as potencialidades do
aprofundamento democrático e da gestão pública participativa – cujas
experiências no pós-1988 foram importantes –, em confluência com a
reflexão aqui realizada sobre as inspirações advindas da Comuna de Paris e
da Revolução Russa.

Considerações Finais
Os mecanismos de participação e controle social funcionam como
contraponto aos limites estruturais, vinculados ao modelo de acumulação e ao



sistema político. Tal contraponto estica a métrica do considerado “possível”,
uma vez que, por meio da invenção, da pressão e do tensionamento das lutas
sociais reposicionam frações, grupos, classes e movimentos.

Em outras palavras, trata-se da essência da política, em que não há,
previamente, a chamada “soma zero”, em que um polo de poder sempre
ganha e outro sempre perde. A PNPS procurou contribuir, nos marcos de seus
limites institucionais, para institucionalizar o tensionamento dentro do
Estado, tornando o jogo democrático mais complexo, em que a forma
democrática da participação evoca conteúdos de política social. Ou, para usar
um termo clássico, a democracia “formal” – vinculada à forma democrática
de governo – abre-se à democracia “substantiva”, em que políticas públicas
inclusivas passam a fazer parte da própria dinâmica democrática. Há, dessa
forma, o encontro entre forma e conteúdo, método e substância.

Para tanto, é claro, o contexto macroestrutural – respeito à Constituição pelas
instituições e manutenção das regras do jogo – deve ser democrático. As
experiências da Comuna de Paris e da Revolução Russa – que não
prosperaram por motivos muito distintos – contribuem para olharmos para
suas experiências, uma vez que ainda têm muito a nos ensinar.

Por fim, o golpe de Estado que o país vivencia – sob a forma de Estado de
Exceção – foi desferido, entre diversos objetivos, também para derrogar as
experiências democráticas na gestão pública, uma vez que impactam o
conflito distributivo, a dinâmica das políticas públicas e o próprio papel do
Estado. Não derroga, contudo, as possibilidades de democratização que, em
gérmen, poderão se refazer e sobretudo se radicalizar a depender das
correlações de força e da potência popular.
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As Experiências Autogestionárias
Nildo Silva Viana

As experiências autogestionárias foram inúmeras na sociedade moderna.
Desde pequenas iniciativas com pouco resultado até tentativas de revoluções
autogestionárias, uma ampla gama de processos sociais autogestionários
foram se constituindo historicamente. O nosso objetivo aqui é fazer uma
exposição de algumas experiências autogestionárias sob forma analítica,
muito mais que descritiva, pois o espaço não permite grandes descrições,
visando explicitar o significado de tais experiências, mostrando suas formas,
limites e potencialidades.

O que são experiências autogestionárias?
Antes de iniciar nossa análise das experiências autogestionárias é necessário
o esclarecimento conceitual. A primeira questão é definir o que é autogestão.
A discussão em torno do conceito de autogestão já foi realizada por vários
autores, sob perspectivas diferentes (GUILLERM e BOURDET, 1976;
VIANA, 2013; ARVON, 1982), bem como sobre sua origem (ARVON,
1982; VIANA, 2013; VIANA, 2014a). A palavra surge na antiga Iugoslávia,
samoupravlje, e depois chega até a França, sendo reproduzida por alguns
intelectuais num sentido de alternativa ao “socialismo real” até ganhar o
significado mais amplo e radical com a rebelião estudantil de maio de 1968.
É nesse momento que o conceito de autogestão ganha o seu significado
revolucionário.

No entanto, no âmbito da luta cultural há uma luta lexical. Esse significado
revolucionário vai ser deformado, tanto pelos opositores quanto por supostos
“defensores”. Aqui podemos observar três posições a respeito do termo
autogestão nos meios intelectuais e militantes: a abordagem bolchevista e de
recusa da autogestão; a abordagem social-democrata assimiladora da
autogestão e a abordagem marxista autogestionária, que preserva e aprofunda
o significado revolucionário do termo.

O divisor de águas é a rebelião estudantil de maio de 1968. Essa rebelião se



inicia com manifestações estudantis contra a reforma do Plano Fouchet e suas
consequências, a tecnificação e precarização das universidades francesas.
Uma tendência minoritária no movimento estudantil francês, no entanto,
apontava para algo mais. Esse “algo mais” era uma proposta de revolução e
autogestão. A partir da cultura contestadora existente naquela época
(representada pela Escola de Frankfurt, Henri Lefebvre, Daniel Guérin,
André Gorz, Jean-Paul Sartre, Debord e a Internacional Situacionista, etc.) e
pela retomada de pensadores revolucionários, como Marx, Bakunin,
comunistas de conselhos (Pannekoek, Korsch, Mattick, etc.), bem como pelo
impacto ilusório da Revolução Cultural Chinesa1, surgem indivíduos e grupos
no movimento estudantil francês que se radicalizam e uma parte considerável
passa a defender a autogestão social. A revolução total, a ideia de “mudar a
vida”, ou seja, um projeto de transformação radical e total do conjunto das
relações sociais, o que foi denominado autogestão, aparece nesse momento.

A reação das centrais sindicais e do Partido Comunista Francês, contrários ao
movimento, é sintomático do caráter burocrático dessas instituições. Logo,
não é sem razão que após a derrota do Maio de 1968, os ideólogos ligados ao
PCF tenham elaborados diversas “críticas” à autogestão e ao “esquerdismo”
estudantil. Por outro lado, o Partido Socialista e a sua central sindical, a
CFDT (Confederação Francesa Democrática do Trabalho), optaram por
“assimilar” a palavra autogestão, deformando seu significado. A luta lexical
significou, nesse contexto, a recusa da palavra e seu significado pelo PCF e a
busca de sua assimilação e deformação pela CFDT (VIANA, 2014a). Ambos
são contra a autogestão, uns recusa a palavra e seu significado, outros
aceitam a palavra, mas alteram o seu significado.

O significado revolucionário e original derivado do Maio de 1968 vai ser
retomado e ampliado pelo marxismo autogestionário. Aqui ocorre a
emergência de uma nova atualização do marxismo, a partir da crise do regime
de acumulação conjugado2 e das lutas operárias e estudantis dessa época, na
qual o maio de 1968 passa a expressar e simbolizar sua radicalidade. Yvon
Bourdet é o principal representante do marxismo autogestionário emergente a
partir dessa época. Uma retomada do pensamento de Marx e seu caráter
revolucionário e autogestionário, bem como a recuperação de marxistas
esquecidos, como Rosa Luxemburgo e comunistas de conselhos, e a
“retomada da linha revolucionária”, bem como aprofundamento da discussão



em torno da autogestão e questões correlatas.

É por isso que teremos, na obra de Guillerm e Bourdet (1976), uma primeira
distinção entre o conceito de autogestão e termos paralelos, como
cooperativa, cogestão, controle operário, participação. Não poderemos
desenvolver aqui essa diferenciação e por isso nos contentamos a remeter
para esta obra e outras que discutem as diferenças do conceito de autogestão
para outros termos (FARIA, 2009; VIANA, 2008a; VIANA, 2014a) e, além
disso, apontar para algumas obras que avançam na compreensão do que é a
autogestão (TRAGTENBERG, 1989; GUILLERM e BOURDET, 1976;
VIANA, 2014a, VIANA, 2013).

No entanto, a questão lexical é de suma importância e por isso vamos realizar
algumas definições e distinções que no contexto do presente trabalho ganham
maior relevância. O conceito de autogestão é fundamental e por isso o
definimos como uma nova sociedade, radicalmente diferente, fundada na
autogestão generalizada, o que significa que se estabelece no conjunto das
relações sociais. Nesse sentido, autogestão seria um conceito idêntico ao de
comunismo, tal como expresso por Marx e não pelas experiências do
“socialismo real”, na verdade um capitalismo estatal. A autogestão é,
portanto, uma sociedade autogerida, na qual o modo de produção é
autogerido, pelos livres produtores associados, bem como as formas sociais
de reprodução da vida cotidiana. Na sociedade autogerida, as relações de
produção deixam de ser fundadas em relações de classes e passam a ser uma
associação de produtores livres e iguais que são a quase totalidade da
população (retirando os incapacitados ao trabalho) que através da decisão
coletiva e auto-organização realizam a produção e distribuição. Os aparatos
burocráticos, a começar pelo estatal, deixam de existir e em seu lugar se
realiza a autogestão de todas as instâncias da vida social.

A autogestão é um conceito que expressa em nível coletivo o que a palavra
práxis expressa em nível individual. A práxis, segundo Marx3, é uma
atividade teleológica consciente, ou seja, na qual o indivíduo desenvolve uma
finalidade (objetivo, plano) antes de executá-lo concretamente, o que
pressupõe domínio de sua própria atividade, consciente e finalidade. Assim, a
práxis é o oposto da alienação e pressupõe consciência e finalidade. A
autogestão significa a generalização da práxis individual em toda a sociedade,



tornando-se práxis coletiva e decidida coletivamente. Nesse sentido, a
autogestão pressupõe totalidade. Não há como existir autogestão no
capitalismo, bem como não existe a possibilidade de “autogestão parcial”. A
autogestão na qual os indivíduos associados não decidem o que produzir,
para quê e para quem, não é exatamente autogestão. Quando os indivíduos
decidem apenas o como produzir, o como gerir, mas definem
conscientemente e livremente a finalidade do processo, não é autogestão.

Desta forma, deixamos claro que autogestão e capitalismo são antagônicos. A
autogestão é a negação do capitalismo e nasce e se forma na luta contra ele.
Por isso é preciso, mesmo que brevemente, distinguir autogestão de outros
termos. A diferença fundamental entre autogestão e todos os outros termos
confundidos com ela é resolvida com a ideia de totalidade. Nesse sentido,
democracia direta não é autogestão, mesmo porque ela já parte de uma
divisão e separação, na qual haveria uma instância especializada que seria a
política, na qual ela existiria. A autogestão é generalizada e abole as
instâncias especializadas e sua necessidade. Da mesma forma, “gestão
operária” é outro termo equívoco, pois se a gestão é operária, isso significa
que essa classe social continua existindo, e ela só existe em relação com o
capital, ou seja, com a classe capitalista4.

Uma outra expressão deve ser destacada aqui. É a chamada “gestão social”.
Embora a ideologia da gestão social seja relativamente recente e bastante
limitada, existem alguns elementos que podem levar a uma confusão com o
termo autogestão ou “autogestão social”5. A proximidade das palavras é
complementada por alguns outros termos de uso comum e certas semelhanças
formais. Para Tenório, o mais insistente ideólogo da gestão social, “a gestão
social contrapõe-se à gestão estratégica na medida em que tenta substituir a
gestão tecnoburocrática, monológica, por um gerenciamento mais
participativo, dialógico, no qual o processo decisório é exercido por meio de
diferentes sujeitos sociais” (TENÓRIO, 1998, p. 16)6. A gestão social, na
concepção de Tenório, estaria ligada à “democracia deliberativa” e
“cidadania deliberativa”, ou seja, ocorreria no âmbito da chamada “esfera
pública” e teria na “ação comunicativa” a sua base ideológica e meio de
realização.

Não é preciso colocar que a fonte de inspiração é o filósofo Jürgen Habermas



e nem realizar a crítica deste ideólogo7. A simples definição acima serve para
quem compreende o conceito de autogestão ver o antagonismo radical entre
os dois projetos. A ideologia da gestão social apenas une o participacionismo,
já criticado por Tragtenberg (1989) com ideologia e linguagem
habermasianas, que nada trazem de novo além da terminologia. De qualquer
forma, é visível que essa proposta se coloca no interior do capitalismo (mais
especificamente, na “esfera pública”, fora da esfera do mercado e do Estado),
o que significa que não tem um caráter totalizante. É um projeto dentro do
capitalismo e que atua em parte dele, na “esfera pública”, e que não
ultrapassa o nível de “participação”. Trata-se de apenas mais uma ideologia
burguesa participacionista que busca a integração dos indivíduos na
sociedade capitalista. Além de ser uma proposta mal construída e sem maior
compreensão da totalidade da sociedade moderna, falta-lhe concreticidade e
mecanismos operatórios reais. A explicação para sua reprodução discursiva
só pode ser a seguinte: numa sociedade onde qualquer mercadoria é vendida,
qualquer ideologia é comprada.

Um outro esclarecimento preliminar precisar ser realizado. A distinção entre
organização burocrática, auto-organização e autogestão. As organizações
burocráticas (estado, partidos, igrejas, universidades, etc.) são marcadas pela
existência de uma relação entre dirigentes (burocratas ou burocracia) e
dirigidos. Nessa relação, os dirigentes possuem os meios de administração e
poder de decisão e isso é legitimado por normas escritas (regimentos, leis,
etc.), sendo que a burocracia controle os meios formais de admissão e possui
uma divisão hierárquica. O quadro dirigente é o que se chama de burocracia,
sendo composto por assalariados que possuem o poder de decisão, inclusive
em organizações “ditas” democráticas (incluindo participacionismo,
cogestão, etc.). A burocracia existe para garantir o controle social, tanto nas
instituições quanto na sociedade em geral, sendo que no primeiro caso temos
as burocracias civis e no último a burocracia estatal.

Na sociedade capitalista, as organizações burocráticas convivem com outra
forma organizacional, não-burocrática, chamada geralmente de auto-
organização ou “organizações autárquicas” (VIANA, 2016). As organizações
autárquicas vegetam na sociedade capitalista e sobrevivem marginalmente,
ganhando força e espaço com o avanço do movimento operário e das lutas de
classes8. As organizações autárquicas não carregam no seu interior a divisão



entre dirigentes e dirigidos e nem a hierarquia interna.  A decisão coletiva é o
seu princípio, explícito ou implícito. Os poucos aspectos coincidentes com as
organizações burocráticas (normas escritas, por exemplo) são distintas em
seu conteúdo. Assim, as normas escritas existem nas organizações
burocráticas e podem existir nas organizações autárquicas, mas seu objetivo é
antagônico: num caso elas existem para garantir a existência de dirigentes,
hierarquia, controle, e, no outro, para garantir a decisão coletiva, a
inexistência de hierarquia, dirigentes, controle burocrático.

A diferenciação entre organização autárquica e organização burocrática é
fundamental, mas é preciso destacar que ambas se distinguem da autogestão.
A auto-organização é o primeiro passo para a autogestão. A auto-organização
dos trabalhadores é fundamental como momento de autoformação e de
autonomização, ao se livrar das burocracias (partidárias e sindicais). A
autogestão significa a decisão coletiva em todos os processos, meios e fins,
forma e conteúdo. A autogestão em uma fábrica significa que o proletariado
aboliu a burocracia (empresarial) e o capital no seu interior e que, através da
decisão coletiva, decide o que, como e para quem produzir. Por isso, um
comitê de greve (quando autônomo em relação à burocracia sindical) é uma
organização autárquica, ou auto-organização, pois sua existência é
temporária, sua finalidade preestabelecida (a greve), não realiza o processo de
produção e sim a atividade grevista. A formação de um conselho de fábrica
(também chamada “comissão de fábrica”, “conselho de trabalhadores”,
“comissão de trabalhadores”) é um passo mais adiante e profundo rumo à
autogestão, mas não é, ainda, a sua concretização. Se o conselho de fábrica
nasce num contexto de radicalização e que se propõe e efetiva a gestão da
fábrica, então se aproxima da autogestão, mas por não haver uma total
autodeterminação (incluindo decisão sobre meios e fins), por estar envolvido
na divisão social do trabalho, subordinado ao mercado (relações de
distribuição capitalistas) e aparato estatal, e seguindo seus parâmetros, então
temos um processo de cogestão. A passagem para a autogestão pressupõe que
esse conselho de fábrica ultrapasse os limites impostos por esta unidade de
produção isolada. E é justamente essa passagem que é um dos principais
obstáculos para a revolução proletária, tal como colocaremos adiante.

Por fim, antes de abordarmos algumas experiências autogestionárias, seria
interessante analisar o significado dessa expressão. Se autogestão é uma nova



sociedade que ainda não existe, sendo uma utopia concreta (Bloch), então
como é possível abordar “experiências autogestionárias”? A compreensão
disso fica facilitada pela distinção entre os termos “autogestionário” e
“autogerido”. Autogestionário é um adjetivo e um substantivo masculino e
autogerido é um verbo e por isso possuem significados distintos. Dizer que
Marx é autogestionário significa dizer que ele defende ou tem como objetivo
a autogestão, ou que realizou a autogestão. É o mesmo que dizer que ele é um
revolucionário, o que significa que ele defende ou objetiva a revolução, ou a
realizou. Claro que, no primeiro caso, Marx teria como objetivo a revolução
e, no segundo caso, significaria que ele revolucionou algo, por exemplo, o
pensamento social. Marx é um revolucionário por defender a revolução
proletária e é também revolucionário por ter realizado uma revolução no
pensamento. Aqui, no entanto, temos a palavra revolucionário em dois
sentidos, num caso trata-se de um sentido socialmente amplo, uma
“revolução social” e noutro, um sentido socialmente restrito, alguma
inovação e ruptura radical em alguma instância da vida social.  Por isso, a
distinção entre autogestionário e autogerido é importante e para evitar
confusões é importante reservar autogestionário apenas ao projeto (e
autogestionário só pode existir em sentido amplo, já que pressupõe
totalidade) e autogerido ao projeto já concretizado. Logo, um grupo
autogestionário tem como objetivo a autogestão e um grupo autogerido
realiza a autogestão no seu interior e num contexto de autogestão
generalizada9.

O conceito de experiência já recebeu inúmeras formulações filosóficas e não
temos como retomar as diversas discussões ao seu respeito no presente artigo.
No sentido comum do termo, experiência pode ser saber adquirido
pragmaticamente, experimentação ou tentativa. Assim, vamos apenas definir
experiência como tentativa, um ensaio prático de um projeto ou sua
concretização inintencional e/ou parcial. As experiências autogestionárias são
acontecimentos históricos que manifestaram ensaios práticos de autogestão
ou que tiveram o objetivo de concretizá-la. A Comuna de Paris (1871) seria
um exemplo do primeiro caso e as repúblicas de conselhos operários na
Alemanha durante o período da revolução alemã (1918-1921), um exemplo
do segundo caso.

As Experiências autogestionárias durante as



revoluções proletárias inacabadas
A partir do esclarecimento conceitual anterior, podemos avançar no sentido
de explicitar algumas experiências autogestionárias. No entanto, a primeira
dificuldade é a existência de inúmeras experiências autogestionárias, uma
mais amplas, profundas e radicais, outras menos. Uma lista destas
experiências, mesmo que sumária, elencaria uma grande quantidade: Comuna
de Paris (1871); Revolução Russa de 1905, Revolução Russa de 1917, a
Revolução Alemã (1918-1921), a Revolução Húngara (1918), a Revolução
Italiana (1919-1920), a Revolução Espanhola (1936-1939), a Revolução
Portuguesa (1974), a Revolução Polonesa (1980), entre diversas outras e sem
contar as experiências menores que não chegaram a ser consideradas
“revoluções” (como o maio de 1968 em Paris, as lutas radicalizadas na
Argentina no final da década de 1990 e início da década seguinte, etc.). Essas
experiências foram revoluções proletárias inacabadas que precisam ser
explicadas em seu inacabamento, pois essa é uma questão fundamental para a
emancipação humana.

Nesse sentido, selecionamos quatro experiências para analisar, usando como
critério distintos graus de radicalidade e diferentes formas de concretização,
pois isso no permitiria reflexões mais profundas sobre os limites e obstáculos
encontrados em diferentes situações e processos de avanço do proletariado.
Assim, escolhemos as experiências portuguesa, comunarda, russa e alemã. A
ordem da exposição não será cronológica e sim utilizando vários critérios,
como radicalidade, especificidade, etc.

a) A Revolução dos Cravos

Em 1974, seis anos após a rebelião estudantil de 1968 na França, Portugal
vive uma experiência de superação de um regime ditatorial e um esboço de
revolução proletária. Existe um amplo debate sobre esse acontecimento
histórico, com interpretações distintas e até opostas e nos extremos veremos
alguns colocando apenas como um golpe militar e outros como uma
revolução proletária. As interpretações não são neutras e gratuitas, é possível
perceber, por detrás de cada uma delas (e isso vale para todas as demais
experiências que abordaremos), distintas perspectivas de classe10. Não temos
tempo e espaço para analisar as interpretações e elas aparecerão apenas



quando for algo necessário.

A chamada Revolução dos Cravos inicia-se com uma sublevação militar que
a possibilidade para uma tentativa de revolução proletária. A tomada do
poder estatal pelo MFA (Movimento das Forças Armadas), que tinha um
ideário socialista em alguns dos seus representantes mais expressivos no
processo, gerou uma situação social de abandono de empresas por
capitalistas, crise social, efervescência política e revolucionária, lutas
operárias espontâneas e autônomas, entre outros processos. No bojo desses
acontecimentos, emergem as chamadas “comissões de trabalhadores” (nome
que foi mais utilizado em Portugal, mas são equivalentes aos conselhos de
fábrica).

O complexo processo social da revolução em Portugal não será abordado,
pois o nosso foco será o elemento mais importante para se compreender o
potencial autogestionário dessa experiência, mais especificamente as lutas
operárias e as comissões de trabalhadores. O processo histórico das lutas
operárias não foi homogêneo. As lutas operárias nunca são homogêneas, pois
elas são marcadas por avanços e recuos, processos contraditórios e
desenvolvimento diferenciado do proletariado. Alguns setores avançam mais
rápido, outros setores são mais lentos. Alguns locais promovem uma maior
radicalização, enquanto que em outros há uma maior passividade. A partir de
1975, ocorreram diversas greves, manifestações, entre outras ações. É por
isso que desde a sublevação militar de 25 de abril de 1974, as lutas operárias
foram variadas, geralmente espontâneas ou autônomas, em poucos casos
autogestionárias11.

As comissões de trabalhadores reproduziam essa diversidade, sendo que
algumas propunham o controle operário da produção, enquanto que outras
apontavam para esse processo como meio para a revolução socialista, apesar
das ambiguidades nesse processo. Esse processo pode ser entendido através
de um exemplo. Uma comissão de trabalhadores coloca, em um dado
momento, em 1975, os seguintes objetivos:

Comissão de Trabalhadores para controle da produção e da gestão da Sorefame – CTCPGS

Objetivos:

Atuação desta comissão insere-se no processo revolucionário de transição para um regime
socialista que no nosso país se está vivendo. Neste se abolirá a exploração do homem pelo



homem e se criarão as condições necessárias para que cada um possa desenvolver as suas
qualidades profissionais, culturais, etc., pondo-as a serviço da comunidade e dela recebendo a
justa retribuição, isto é, realizará o princípio: “de cada um segundo as suas possibilidades, a cada
um segundo o seu trabalho”.

Nesta fase revolucionária, a colaboração dos trabalhadores da Sorefame reveste-se de especial
importância.

Na realidade, a Sorefame é uma empresa em que o Estado possui capital majoritário. A sua
vocação tem sido a de produção de equipamentos para setores-chave da economia nacional.
Daqui se conclui a sua importância para a tarefa prioritária de reconstrução da economia
nacional.

Esta tarefa não poderá ser concretizada sem a participação generosa e consciente de todos os
trabalhadores. Será função da comissão promover e coordenar essa participação.

Como consequência do atrás exposto, incumbe-lhe o seguinte:

1º Colaborar com o Governo Provisório no sentido de garantir a concordância da atuação da
administração com as diretrizes por ele definidas.

2º Controlar a gestão da empresa, bem como todo o seu processo de produção, assumindo e
coordenando uma atitude de vigilância que se quer contínua e generalizada a todos os
trabalhadores, já porque a todos interessa e porque só assim todos serão agentes ativos, e não
objeto dum controle que só será eficiente se for total.

3º Atuar, após perfeito conhecimento de causa, com isenção, usando sempre dureza
revolucionária perante atuações que, premeditadas ou não, sejam lesivas dos verdadeiros
interesses dos trabalhadores e, consequentemente, tomadas contra a economia nacional.

4º Promover a colaboração de todos os trabalhadores na reorganização da empresa, interessando-
os diretamente no aumento da produtividade e na forma de atingir rapidamente um processo de
produção socialista.

5º Não são funções da comissão interferir em assuntos de caráter sindical, como, por exemplo,
salários, classificação de pessoal, condições de trabalho, etc.

6º não se pretende que esta comissão substitua as chefias, antes, pelo contrário, é sua função
responsabilizar quem não desempenhe com eficiência o cargo para que foi designado.

A comissão de trabalhadores da Sorefame, como se pode observar acima,
aponta para a constituição de uma “produção socialista” (ou seja, autogestão
social). No entanto, ela se autolimita ao trabalho de “controle” e “vigilância”,
aceitando a existência de “chefias” (burocracia empresarial, ou seja, o quadro
dirigente), a divisão social do trabalho, a burocracia sindical, a burocracia
governamental (e tanto faz se ela se diz de “esquerda” ou qualquer outra
coisa). Essa autolimitação ao controle operário12 é um obstáculo para o
avanço da luta operária e apesar da posição a favor do socialismo, não
encaminha propostas que vinculem o projeto socialista com a ação da
comissão de trabalhadores. A razão dessas limitações é explicada pelo
vínculo dessa comissão e o Partido Comunista Português.



O movimento grevista ascendente e as manifestações a partir de maio de
1975 permitem observar uma grande variedade de comissões de
trabalhadores, algumas sobre influência de partidos, sindicatos e grupos e
outras mais autônomas e independentes. As comissões autônomas e
independentes eram a grande esperança de ruptura com as alianças
estabelecidas. No entanto, essas comissões não conseguiram se organizar sob
forma e com força suficiente para atacar o modo de produção capitalista e o
aparato estatal. A autolimitação do movimento operário aliado ao papel do
PCF e aparato estatal acabam criando a situação favorável para a derrota de
novembro de 1975.

Essa dificuldade das comissões de trabalhadores em efetivar uma ruptura com
o capital e com o Estado recebeu diversas interpretações. No entanto, isso
não deve fazer pensar que seu significado não tenha sido relevante. As
comissões não só expressaram lutas autônomas como ainda enfrentaram a
oposição do PCP, sindicatos, grupos políticos, aparato estatal. A presença dos
grupos leninistas e seu fetichismo do Estado era um dos obstáculos que
reforçava a manutenção de várias comissões de trabalhadores num estágio
pré-revolucionário13. Assim, duas interpretações e concepções se destacam
nesse processo. Uma, a posição autonomista, que se limita a defender a
autonomia e seguir a dinâmica do movimento operário, caindo no
reboquismo. A outra, que podemos chamar de “programática”, coloca a
necessidade de um “programa comunista” e condena as formas de auto-
organização por gerar a “autoexploração”14.

Essas posições recordam, apesar de agora se manifestarem num âmbito
esquerdista, o debate entre o revisionismo reformista de Bernstein (1997),
para o qual “o movimento é tudo e o objetivo é nada”, e a posição
revolucionária de Rosa Luxemburgo (1986), para a qual “o objetivo é tudo e
o movimento é nada”. No fundo, ambas as posições, em todos os casos, são
equivocadas. A posição autonomista, assim como todo obreirismo, possui
uma concepção mística do proletariado e não ultrapassa, no âmbito do
pensamento, o limite das lutas autônomas (JENSEN, 2016), reproduzindo-as
e assim contribuindo com a autolimitação do movimento operário. O objetivo
final é abandonado por se julgar que ele acontece automaticamente, e com
isso os indivíduos e as ideias são desvaloradas em nome de uma suposta
“prática” (BERNARDO, 1991). A posição programática tem a vantagem de



colocar o objetivo final e deixar claro que é ele que dá sentido à luta. No
entanto, ao ter uma concepção semelhante aos dos bordiguistas, ao supor um
“programa comunista” abstrato, acabam deixando de lado a questão da
gênese da consciência e da forma organizacional comunista15.

Assim, uns ficam presos no presente e outros ficam presos no futuro, sem
perceber que é no presente que se constitui o futuro. O programa comunista,
o objetivo final, nasce através das lutas do presente e por isso o movimento
operário deveria, ao contrário do que pensa a posição programática, constituir
comissões de trabalhadores. Estas são necessárias, tanto para a luta quanto
para o desenvolvimento da consciência e formas superiores de auto-
organização, sendo esboços da futura sociedade autogerida. O problema se
encontra nos seus limites. Os limites próprios do movimento operário são
reforçados pela ação das organizações burocráticas (partidos, sindicatos, etc.),
pelo aparato estatal, pelas ideologias e concepções hegemônicas e até mesmo
pelas concepções marginais que ao invés de contribuir com a superação
desses limites, acabam fazendo o seu elogio (autonomismo) ou sua recusa
(programatismo). Tanto o movimento operário quanto o bloco revolucionário
(que estas duas posições encarnavam ao lado de outras) mostraram seus
limites e incompreensão das necessidades da luta revolucionária. Esta
discussão será retomada adiante, quando realizarmos a análise geral das
experiências autogestionárias, pois o mesmo caso se repete nas demais
experiências, sob formas diferentes.

b) A Revolução Russa

A Revolução Russa ocorreu antes e possuiu uma radicalidade muito maior.
Ela foi antecedida pela Revolução Russa de 1905, que marcou a emergência
dos conselhos operários, os sovietes (VIANA, etc.). As lutas operárias nos
anos seguintes evoluíram até o momento da nova ruptura, em fevereiro de
1917, com a reemergência dos sovietes. A Revolução de Fevereiro foi
espontânea, como reconhece o próprio Lênin, que estava no exílio e pode
retornar à Rússia graças à luta operária. Segundo Anweiler, a formação dos
sovietes após a Revolução de Fevereiro de 1917 é um fenômeno claramente
popular. “O movimento tinha um caráter espontâneo, surgiram sovietes em
todas as partes, independentes uns dos outros e sem nenhuma preparação
teórica, nascidos das necessidades práticas do momento revolucionário”



(ANWEILER, 1975, p. 118).

A base dos conselhos operários eram os conselhos de fábrica. Os conselhos
de fábrica cuidavam especialmente das questões da produção e da
organização no interior das fábricas e os conselhos operários cuidavam das
questões políticas, embora as fronteiras nem sempre fossem mantidas de
forma absoluta16. Os conselhos operários eram formados por conselhos de
fábrica e realizavam a gestão não apenas da fábrica, mas também de um
determinado território. Com o desenvolvimento do processo revolucionário,
os sovietes passaram a governar parte da sociedade russa, gerindo tropas
militares (através dos sovietes de soldados), meios de comunicação, etc. ao
lado dos conselhos de fábrica, que geriam as unidades de produção. Esse
processo era complexo e tinha variações dependendo da cidade e região, e
tinha como concorrentes os sindicatos que começaram a nascer (eram
praticamente inexistentes na Rússia) e sofriam influência dos partidos
políticos (especialmente mencheviques e socialistas revolucionários, depois
os bolcheviques ganham mais importância). É nesse contexto que, após
fevereiro, emerge o governo provisório e este governa apenas parte da
sociedade, instituindo o duplo governo: um aparato estatal debilitado que
governa parte da sociedade ao lado dos sovietes, fortalecidos e que governam
outra parte da sociedade.

Esse esboço de autogestão encontra limites em alguns casos. No caso dos
conselhos de fábrica, ainda se mantém as relações de produção capitalistas e
embora haja conquistas em relação a salários e jornadas de trabalho, ainda
fica nos limites do modo de produção capitalista. No caso dos conselhos
operários, a autogestão do território e de tudo que isso envolve (segurança,
transporte, comunicação) convive ainda com a existência de um governo
central. A influência dos partidos políticos e, em menor grau, dos sindicatos,
é um obstáculo no interior do movimento operário. Os bolcheviques, visando
superar a influência menchevique e socialista revolucionária, lança a palavra
de ordem “todo o poder aos sovietes”, apenas um slogan para conquistar e
dominar estas instituições e conquistar base de apoio para a conquista do
poder estatal. No entanto, nesse momento havia um processo de radicalização
e em certos lugares a ruptura com o modo de produção capitalista e com o
governo central provisório se tornava mais radical, ampliando a autogestão.
A tomada do poder estatal promoveu o início do processo de esvaziamento



dos sovietes e a instituição da ditadura bolchevique17. No entanto, não foi um
processo sem luta. Em certas regiões, cidades, empresas, havia uma
verdadeira luta contra o bolchevismo, tanto numa perspectiva burocrática,
iniciando uma luta interburocrática entre burocracias partidárias (a oposição
era principalmente dos mencheviques e socialistas revolucionários, que
tinham influência em determinados lugares), quanto proletária, através dos
conselhos e outras formas de luta do proletariado e campesinato. Uma ampla
luta ocorreu desde a tomada do poder estatal pelo Partido Bolchevique até a
Revolta de Kronstadt, a última grande batalha proletária contra a ditadura
bolchevista. Os conselhos de Kronstadt entraram em confronto direto com o
bolchevismo ao exigir autonomia, liberdade, poder efetivo para os conselhos.
Essa derrota não significou o fim da luta operária, que foi relativamente for
até 1923, com diversas greves, mas foi enfraquecida e a repressão estatal se
tornava cada vez mais forte e os campos de concentração da Sibéria cada vez
mais lotados, inclusive com uma forte presença de ex-bolchevistas18.

O momento chave do processo revolucionário russo foi exatamente em
outubro de 1917. Nesse ano, o duplo governo era a grande questão a ser
resolvida e a solução deste problema era fundamental para o futuro da
revolução russa. Entre as possibilidades existentes, seria possível manter o
duplo governo por mais um tempo, retornar ao governo czarista, adotar um
governo “socialista” (como foi o bolchevista, apesar das outras opções), ou
concretizar a revolução proletária com a abolição do governo central e
instituição da autogestão, o que significaria a abolição dos partidos (incluindo
o bolchevique), do capital e do Estado. Essas possibilidades existiam
concretamente como tendências e cada uma dessas tendências tinham forças
que lhe apoiavam. Os bolcheviques, que em abril selou a aliança entre o
grande propagandista e polemista Lênin e o grande agitador e ativista
Trotsky, acabaram se fortalecendo, aumentando sua influência, até
conseguirem apoio de diversos sovietes e aglutinar militantes e fazer o
partido crescer. A questão do duplo governo se resolveu, em outubro, pela
superação do governo czarista e adoção de um governo “socialista”.

Sem dúvida, isso não foi unânime, pois apesar do apoio de diversos sovietes,
muitos outros (tanto os influenciados pelos demais partidos quanto os
autônomos), foram contra, além de camponeses, grupos políticos (Makhaïsky
e seu coletivo, os anarquistas, etc.). O II Congresso dos sovietes foi boicotado



por diversos conselhos, o que facilitou a vitória bolchevique, já que a
oposição ficou enfraquecida. A tomada do poder estatal pelos bolcheviques,
um golpe de estado, segundo Makhaïsky (1981), promoveu um progressivo
esvaziamento dos sovietes (BRINTON, 1975). A resistência posterior
ocorrerá em diversos lugares e sob diversas formas, sendo que o caso da
resistência camponesa na Ucrânia (MACHNÓ, 1988; ARCHINOV, 1976) e
dos marinheiros em Kronstadt (ARVON, 1984; METT, 2006; CILIGA,
2015) são os mais expressivos. O caso de Kronstadt é mais significativo
devido ao embate direto com o bolchevismo e sua crítica da burocracia, do
partido e da ditadura, o que pode ser sintetizado com a palavra “burocracia”,
bem como sua proposta de “terceira revolução”, que seria uma nova
revolução instituindo o governo dos sovietes, ou seja, a autogestão. Segundo
o Izvéstia de Kronstadt de março de 1921:

É aqui, em Kronstadt, que foi lançada a pedra fundamental da Terceira Revolução, que quebrará
as últimas amarras do trabalhador e lhe abrirá a nova e larga estrada da edificação socialista.
Essa nova revolução despertará as massas trabalhadoras do Oriente e do Ocidente. Pois ela
mostrará o exemplo de uma nova construção socialista em oposição à “construção” comunista,
mecânica e governamental. As massas trabalhadoras além de nossas fronteiras serão convencidas
pelos fatos de que tudo que foi fabricado entre nós até o presente, em nome dos operários e dos
camponeses, não era o socialismo (apud. ARVON, 1984, p. 111).

O massacre dos marinheiros de Kronstadt foi o golpe mais forte contra a
revolução proletária, pois era o lugar no qual o nível de organização e
consciência estava mais avançado e no qual estava mais claro e cristalino o
caráter não-socialista do governo e concepção bolcheviques e da necessidade
da auto-organização.

Essa experiência autogestionária foi uma das mais importantes na história. A
sua importância reside não só na constituição dos sovietes, que serviu de
exemplo e modelo para diversas outras experiências (especialmente a dos
anos seguintes na Itália, Hungria e Alemanha), a demonstração da capacidade
proletária (e camponesa) em auto-organização e autogestão (mesmo que
parcial) e abolição (também parcial) das relações de produção capitalistas,
mas também por colocar problemas e obstáculos para a generalização da
autogestão. Essa foi a primeira experiência autogestionária que colocará o
problema da abolição do estado e da burocracia, que se repetirá, sob outras
formas, nas demais experiências. É por isso que esta revolução proletária
inacabada traz ensinamentos que precisam ser tema de reflexão para que uma



percepção da derrota ajude a prevenir sua repetição em experiências futuras.
Isso, no entanto, será abordado nas nossas reflexões sobre os dilemas das
revoluções proletárias inacabadas.

c) A Revolução Parisiense

Antes da Revolução Portuguesa e da Revolução Russa ocorreu uma outra
experiência, a Comuna de Paris. Essa experiência autogestionária é
considerada por muitos como a mais significativa e, para outros, a mais
autêntica. A Revolução Russa nasceu da auto-organização proletária nas
unidades de produção, através dos conselhos de fábrica, e dos conselhos
operários, lançando o esboço geral da autogestão generalizada, abolindo as
relações de produção capitalistas. A Comuna de Paris surgiu através de outra
dinâmica. A revolução comunarda não se inicia nas fábricas e nem em formas
de auto-organização do proletariado. Ela nasce de um processo coletivo e
político mais amplo, determinado por uma situação histórica peculiar na
cidade de Paris.

A Comuna de Paris surgiu a partir de dois processos simultâneos. O
desenvolvimento industrial acelerado que se iniciar na época, gerando um
proletariado em formação, ao lado da existência de vários outros setores de
trabalhadores (camponeses, artesãos, etc.) em situação precária e submetido
ao Estado bonapartista, uma imensa máquina burocrática. Uma forte
insatisfação e a proliferação de ideias contestadoras e socialistas apontavam
para um processo de radicalização das lutas de classes. Esse processo foi
acelerado com a guerra franco-alemã, uma disputa de dois impérios que
acabou chegando a Paris, com o exército alemão cercando a cidade. Nesse
contexto, a derrota francesa era previsível, mas a população parisiense decide
pela resistência (especialmente através da guarda nacional e outros setores
que receberam armas para enfrentar o exército alemão), gerando o que Marx
denominou “povo em armas”.

É nesse que contexto que os operários parisienses, ao lado de outros
trabalhadores e indivíduos de outras classes, realizam a resistência e a
reorganização da sociedade, pois o aparato estatal é superado e deixa de
existir. A abolição do Estado se torna realidade e a população passa a se
autogovernar. A Comuna de Paris emerge no dia 18 de março de 1871,



durante apenas dois meses, e mesmo assim, conseguiu esboçar a autogestão
social. A abolição da máquina estatal, do exército permanente,
desapropriação das casas vazias, entre diversas outras ações e medidas,
mostram o início de uma revolução proletária. Esse processo negativo, no
entanto, foi acompanhado de medidas positivas. A grande medida da
Comuna, como disse Marx, foi sua própria existência. A Comuna teve como
grande mérito a autogestão territorial de uma cidade com um milhão de
habitantes19, que não foi apenas das milícias populares, mas da gestão da
cidade como um todo. A autogestão territorial comunarda se constituiu
através de assembleias que tomavam as decisões coletivas e da existência de
delegados comunais20. Esses delegados eram substituíveis, removíveis,
eleitos e responsáveis (MARX, 2011; VIANA, 2011b; VIANA, 2011c). A
eleição, substituição e remoção a qualquer momento retirava a possibilidade
de autonomização dos delegados, mas o princípio da responsabilidade era o
mais importante, afinal, “o delegado escolhido não tem autonomia e nem
pode criar interesses próprios, tal como na democracia burguesa, e é o que
garante a decisão coletiva das assembleias em substituição à autonomização
dos eleitos” (VIANA, 2011c).

A Comuna de Paris foi a primeira experiência autogestionária e a primeira
revolução proletária inacabada. Ela foi uma das experiências que mais se
materializou como fonte de inspiração para lutas posteriores. O seu grande
mérito foi a abolição do aparato estatal e a autogestão territorial. No entanto,
sua curta duração (dois meses), o contexto marcado pelo cerco alemão e
oposição do governo francês (instalado em Versalhes, ou seja, o estado
nacional, já que localmente ele não existia mais), não permitiu o seu avanço
no sentido de destruir as relações de produção capitalistas. Essas
permaneceram em alguns lugares, foi coibida e controlada em outras, foi
abolida em alguns lugares (algumas fábricas). A repressão violenta que se
abateu sobre os comunardos, com mais de vinte mil assassinados, acabou
gerando a derrota dessa extraordinária experiência autogestionária. A
Comuna de Paris, portanto, devido ao seu inacabamento, trouxe alguns
elementos para a reflexão sobre os obstáculos para a autogestão que diferem
dos dois casos anteriores.

d) A Revolução Alemã



A Revolução Alemã constitui um caso distinto de todos os demais. A sua
eclosão ocorre após a Comuna de Paris e depois das revoluções na Rússia.
Isso, por si só, já traz certas diferenças. A Revolução Russa e os sovietes
provocam um forte impacto no caso alemão. Outra diferença importante é
que a Alemanha é uma sociedade muito mais moderna do que Paris em 1871
ou a Rússia, uma sociedade predominantemente rural. Outra diferença é que
o regime político existente era a democracia burguesa representativa, com
diversos partidos e com um partido que dizia representar os trabalhadores e
que tinha grande respaldo junto ao conjunto de trabalhadores do país. O SPD
(sigla em alemão para Partido Social-Democrata Alemão) era uma imensa
máquina burocrática (tinha mais de um milhão de filiados, imprensa e gráfica
própria, escola do partido, publicações, direções nacional e regionais,
representantes no parlamento, etc.). As ideias socialistas eram divulgadas nos
meios operários via SPD (sob forma cada vez mais moderada) e outras
organizações. Outra diferença da Alemanha em relação aos demais casos é
histórica, pois sua unificação foi tardia em relação aos demais países
europeus e sua unidade nacional marcada por um conjunto de diferenças
regionais que tiveram impacto no processo revolucionário.

Por todos os lados os conselhos de operários e soldados ganharam vida e prenderam os oficiais e
funcionários do velho regime, exceto aqueles que declararam sua disposição em servir à
revolução. Por todas as partes foi proclamada a nova República, os reis e príncipes abdicaram e
desapareceram, e, finalmente, em 09 de novembro, abdicou o Imperador Wilhelm. Berlim, que
permaneceu em calma até o final, passou por cima da revolução; os conselhos de soldados e
operários tomou o controle sem derramamento de sangue, e a polícia do velho regime
desapareceu das ruas. O movimento se estendeu até a frente ocidental, e Wilhelm foi obrigado a
fugir do quartel general do Estado Maior em Spa indo para os Países Baixos (PANNEKOEK,
2014).

A rebelião dos marinheiros de Kiel foi fundamental para a eclosão
revolucionária. Os conselhos operários emergem e os conselhos de fábrica se
espalham por Berlim e outras cidades. A deposição do governo coloca a
possibilidade dos conselhos operários realizarem a abolição do poder estatal e
do capital, mas, no entanto, apesar de sua força, a influência do SPD, e do
USPD21, nos conselhos e a falta de radicalidade do proletariado, gerou a
abdicação do poder e a constituição da República de Weimar, com um
governo reunindo os dois partidos social-democratas e um partido
declaradamente conservador. No entanto, muitos conselhos e forças políticas
queriam mais e isso se expressou em embates políticos, dissidências, lutas
armadas, culminando, inclusive, com o assassinato de Rosa Luxemburgo e



Karl Liebknecht.

A República de Weimar nasce sob o signo da luta de classes e a existência
dos conselhos de fábrica e conselhos operários é um elemento diferencial,
sendo que em algumas regiões se constituíram “repúblicas de conselhos
operários”. Um dos problemas foi que a constituição de uma “república
conselhista” numa região era reprimida e aí surgia em outra região. A falta de
sincronicidade, devido diferenças regionais e processos diversos ao lado da
luta de classes em cada caso concreto, acabou permitindo o poder central
reprimir tais experiências. Um dos elementos fundamentais nesse processo
foi a constituição das Uniões Operárias. A formação das uniões operárias tem
a ver com dois processos simultâneos: por um lado, a existência de conselhos
de fábricas e conselhos operários em toda a Alemanha (variando em força,
radicalidade, quantidade, etc.) e um setor mais radical e combativo, por outro
lado, a guinada direitista do KPD (Partido Comunista Alemão) após a morte
de Rosa Luxemburgo e expulsão da maioria, que fundou o KAPD (Partido
Comunista Operário da Alemanha)22. O KAPD, de linha revolucionária e
conselhista, e os conselhos operários mais radicais geram a formação da
AAUD – União Geral dos Trabalhadores da Alemanha. Aqui temos uma
tentativa concreta de superação dos obstáculos da revolução proletária. A
AAUD reunia os conselhos operários, que eram expressão dos conselhos de
fábrica, e nesse contexto permitiam a autogestão generalizada e realizam o
que Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht apontaram e que foi teorizado de
forma mais radical por Otto Rühle e Anton Pannekoek: o sistema de
conselhos.

Os conselhos de fábrica, na maior parte dos casos (de 1918 a 1921, embora
sua existência ainda duraria até 1923, em número cada vez menor), eram
formas de auto-organização que enfrentavam vários obstáculos, entre os
quais os sindicatos, um inimigo declarado e permanente23, os partidos
políticos, o governo, etc. Alguns conselhos ficavam sob influência dos
partidos e seguiam linha mais moderada, exigindo controle operário,
assembleia constituinte e coisas do gênero. Os conselhos mais autônomos,
por sua vez, exigiam medidas mais radicais, como o sistema de conselhos.
Nos momentos de radicalização e formação das “repúblicas de conselhos”,
eles passavam de formas de auto-organização para órgãos de autogestão das
fábricas e os conselhos operários exerciam autogestão territorial. Nesse



contexto, a revolução proletária avançava, as relações de produção
capitalistas eram corroídas, mesmo que regionalmente e/ou
momentaneamente, e o aparato estatal deixava de exercer o poder. No
conjunto da sociedade alemã, era possível observar um duplo governo e, em
alguns casos, a sua superação pela força dos conselhos ou pela força do
governo central.

A União Operária era a solução para os problemas e limites dos conselhos de
fábrica e conselhos operários, pois era uma forma organizacional não-
burocrática que unia todos os conselhos operários que aderiam ao projeto
revolucionário. A sua força foi crescente no ano de 1920, pois ela aglutinava
no início desse ano 80 mil trabalhadores e passa a ter 300 mil no final do ano
(no ano seguinte, cai para 200 mil).

É nesse contexto que surge o chamado “Comunismo de conselhos”, uma
tendência que tem sua origem no esquerdismo e socialismo radical e acaba
realizando um esclarecimento teórico, assumindo caráter antipartidário e
antibolchevista, bem como crítico da experiência russa, o que vai se
fortalecendo cada vez mais com os contatos e notícias da Rússia. Nessa
época, Herman Gorter e Otto Rühle eram os principais representantes do
nascente comunismo de conselhos. É devido ao “problema russo” que ocorre
uma cisão no seu interior e uma nova questão gera divergências, a respeito da
organização. As duas tendências se posicionavam contra a Rússia, mas Rühle
foi enviado para um congresso nesse país para fazer oposição e a articular a
nível internacional e, desiludido após conversa com Lênin, retorna sem
participar, o que gera sua expulsão do KAPD. Ao lado disso, emerge a
divergência sobre a questão da organização, que opunha Gorter e a tese da
“dupla organização” (a existência de uma organização revolucionária, o
KAPD, e a organização operária, AAUD) e Rühle e a tese da “organização
unitária” (o KAPD deveria deixar de existir se diluindo na AAUD). Dessa
divergência surge a União Geral dos Trabalhadores da Alemanha –
Organização Unitária (AAUD-E), como organização unitária, sendo que, na
concretamente, atuava ao lado da AAUD. Com o recuo do movimento
operário nos anos seguintes, haveria a reunificação de todos na KAUD
(União Operária Comunista da Alemanha), mas sem a mesma força política e
quantidade de integrantes, sendo que sua base era mais os componentes do
antigo KAPD.



Assim, a experiência autogestionária alemã foi diferente das demais e rica em
diversidade de situações e possibilidades. A sua dinâmica foi marcada por
avanços e recuos temporais e regionais. As “repúblicas de conselhos”
(Baviera, Bremen, Baviera novamente, Vale do Ruhr) e as uniões operárias
foram as novidades trazidas pela Revolução Alemã e o que trazia uma
possibilidade da superação do inacabamento das revoluções proletárias. No
entanto, apesar disso, a experiência foi derrotada e a solução não ficou clara e
sua não materialização definitiva impediu uma percepção mais ampla do
significado da revolução alemã.

Interlúdio: Autogestão na Iugoslávia?
Antes de analisar as razões do inacabamento dessas experiências
autogestionárias, é necessária uma breve referência ao que ficou ausente.
Além dessas experiências autogestionárias existiram muitas outras, inclusive
com grande possibilidade de sucesso, como o caso da Revolução Espanhola,
a Revolução Polonesa, entre diversas outras. No entanto,

Da mesma forma, é possível analisar os processos que não chegaram a gerar
revoluções, mas que instituíram conselhos em momentos de radicalização da
luta proletária, como no caso inglês, francês, brasileiro, entre inúmeros outros
casos. Por outro lado, algumas experiências que se dizem autogestionárias
poderiam ser expostas e criticadas, mas o tempo e o espaço não permitiram.
De qualquer forma, as críticas ao participacionismo, cogestão, entre outras,
mesmo que meramente conceitual, já esclarece que não se tratam de
experiências autogestionárias, e mais ainda as iniciativas patronais24.

Um caso, no entanto, merece menção especial. É o caso da antiga Iugoslávia.
O mero fato do desmoronamento deste Estado-Nação e sua experiência, sem
intervenção militar externa, já seria suficiente para compreender o seu caráter
não-autogerido e nem mesmo autogestionário. Contudo, como a origem da
palavra autogestão nasce nesse país e muitos tomam o mesmo como modelo
para aqueles que defendem a autogestão, então é necessário um breve
esclarecimento sobre tal experiência.

De acordo com a concepção de autogestão apresentada anteriormente, o caso
iugoslavo está muito distante de uma sociedade autogerida. A existência de



um aparato estatal, da produção de mais-valor (e, por conseguinte,
mercadorias e capital), a Liga dos Comunistas (uma organização burocrática
que apenas troca o nome “partido comunista” para se diferenciar dos demais
existentes na Rússia e Leste Europeu) e sua atuação nas fábricas e na
sociedade (QUEIROZ, 1982; GUILLERM e BOURDET, 1976;
TRAGTENBERG, 1989). Não existia autogestão nas fábricas iugoslavas pelo
mesmo motivo que não existe, por exemplo, nas fábricas recuperadas no
Brasil ou Argentina. A decisão sobre o que e param quem produzir não está
nas mãos do proletariado e no único aspecto que tem influência, no como
produzir, é limitado por outras instâncias de decisão e determinada pelos
outros dois elementos anteriormente citados.

O titoísmo não passa de uma ideologia participacionista que usou a palavra
autogestão para apresentar uma diferença entre o seu regime político e os
demais do “socialismo real”, especialmente o russo e o chinês. No fundo, a
diferença é muito pequena e a implosão da Iugoslávia apenas mostra que a
população não se autogovernava, pois quando se livra do governo anterior, a
guerra e a competição se instauram.

As Razões do Inacabamento das Revoluções
Proletárias
As revoluções proletárias inacabadas que analisamos apontaram para a
autogestão, mas não a concretizaram. A contrarrevolução venceu a revolução.
Na Rússia, a contrarrevolução burocrática comandada pelo bolchevismo; na
Alemanha, a contrarrevolução burguesa apoiada na social-democracia (e que
mais tarde permitiria a ascensão do nazismo); na Comuna de Paris, a
contrarrevolução sob a forma de repressão violenta; em Portugal, a
contrarrevolução burguesa através da união das forças progressistas contra o
proletariado. Alguns analistas apontam apenas o lado positivo da história, as
lutas operárias, a sua capacidade de auto-organização, de gerir as fábricas e
em alguns casos a sociedade como um todo. O lado negativo, a derrota, o
inacabamento, é esquecido. A apologia da autogestão é um desserviço e não
uma contribuição. É necessário demonstrara a capacidade autogestionária do
proletariado, mas é preciso mostrar as razões de sua não concretização.
Aprender com a derrota é uma das formas de não repeti-la. Por isso se torna
fundamental repensar essas experiências autogestionárias e entender as razões



do seu inacabamento.

Sem dúvida, em todas essas experiências existiram não só questões
específicas em cada caso, como também situações de crise, dificuldades
financeiras, pressões externas (de outros países), etc., que dificultaram o
processo. No entanto, isso não explica o fracasso e nem o que substituiu a
experiência fracassada25. A autogestão estava a um passo e esse passo não foi
dado e é isto que precisa ser explicado, pois as inúmeras dificuldades não são
do mesmo peso e é preciso saber o que pesou mais e gerou a tendência
vencedora que superou a tendência autogestionária.

Uma análise mostra que são experiências diferentes. No caso português,
temos a formação de conselhos, a auto-organização, criticada por alguns
esquerdistas, pois não levaria a uma revolução efetiva. As comissões de
trabalhadores não conseguiram apontar para a superação do capital e do
Estado. Elas se autolimitaram. No caso da revolução parisiense, a abolição do
aparato estatal foi um salto excepcional, mas a não abolição das relações de
produção capitalistas, a não ser num nível muito restrito, era um obstáculo a
ser superado. Houve uma autolimitação no que se refere à abolição das
relações de produção capitalistas, mas sua curta duração explica isso
parcialmente. A Revolução Russa caminhou no sentido contrário, pois os
conselhos de fábrica e conselhos operários criaram as condições e iniciaram o
processo de abolição das relações de produção capitalistas, mas se
autolimitaram no momento de dar o passo seguinte, a abolição do poder
estatal. No caso alemão, a formação dos conselhos operários e do seu
Congresso abriram a possibilidade de abolição do poder estatal, mas houve,
novamente, uma autolimitação. No decorrer do processo revolucionário,
repúblicas de conselhos (que aboliram capital e estado) e uniões operárias
foram forjadas para superar essa autolimitação, que, no entanto, não reuniu
força suficiente para dar o passo seguinte.

O fundamental é, portanto, explicar a autolimitação. Isso remete a duas
questões, que, por sua vez, estão ligadas a diversas outras. A primeira questão
remete ao problema da consciência e o segundo ao problema da burocracia.
Quando os conselhos operários, na Rússia e Alemanha, podiam abolir o
poder estatal e resolveram confiar na burocracia partidária (bolchevique e
social-democrata, respectivamente), se autolimitaram e não efetivaram o ato



fundador da instauração da autogestão social. A capacidade e força para
realizar a abolição do poder estatal estavam lá, só faltava decidir isso, o que
seria uma autodecisão e início da autogestão. Ao invés disso, decidirem
delegar a outro o poder de decisão e a gestão da sociedade.

A explicação para isso já foi fornecida por Karl Marx, desde o século 19. A
luta de classes explica esses dois acontecimentos históricos fundamentais
para a história do capitalismo. Por um lado, um proletariado que consegue,
numa situação extraordinária, a capacidade e força para abolir o aparato
estatal e o capital, mas não o faz. O proletariado não quer a autogestão? Não
quer sua autoemancipação? Não quer sua a libertação humana? A questão
não é o querer e sim o saber. A decisão é tomada a partir das condições reais,
concretas, e da consciência sobre tais condições. Sem dúvida, o proletariado
teria optado por destruir o aparato estatal e o capital definitivamente desde
que não confiasse no bolchevismo e na social-democracia, tivesse
consciência do significado da burocracia, entre diversos outros elementos de
consciência. O proletariado forjou um desenvolvimento extraordinário da
consciência e apontou para o avanço, com diferenças internas, maior ou
menor radicalidade, mas o fez. Mas faltou algo. Seria possível o proletariado
ter dado um salto ainda mais extraordinário e rompido com os partidos que
diziam lhe representar, os indivíduos e militantes que diziam defender seus
interesses, pessoas que foram para as prisões, os heróis, os mártires? Trotsky
foi eleito presidente do soviete de Petrogrado. Oras, como isso é possível?
Um exilado, não-operário, retorna e em pouco tempo é eleito “presidente do
soviete de Petrogrado”? Lênin não se uniu com Trotsky gratuitamente. Assim
como os proletários confiaram e deram o cargo para Trotsky, depois deram o
poder estatal para os bolcheviques.

Como foi construída a confiança do proletariado no bolchevismo? E não foi
só o proletariado que confiou no bolchevismo, mas também o campesinato e
outras classes, bem como anarquistas. Makhaïsky foi uma das poucas vozes
destoantes nesse processo, pelo menos até a tomada do poder estatal pelo
bolchevismo. As razões para esse processo podem ser encontradas na
competência do Partido Bolchevique, na cultura dominante e nas lutas
concretas que ocorreram na Rússia. O Partido Bolchevique, uma organização
burocrática, centralizada e disciplinada, foi extremamente competente em
suas ações. Lênin era um nome popular, mas seu forte era as artimanhas



burocráticas e intrigas de partido, bem como o comando partidário e a
reunião de militantes. Além disso, era um grande estrategista e propagandista.
Ele foi um termômetro que conseguiu entender e mensurar o clima político
russo. A sua aliança com Trotsky, muito mais popular e com grande
capacidade de agitação e uso da força, foi um passo estratégico fundamental
para a vitória bolchevique. Assim, o bloco progressista, na Rússia, dividido
em diversos partidos e grupos, conseguiu um partido que reunia as condições
para uma unificação do proletariado ao seu redor. A indecisão e falta de
solução de outros, a fraqueza estratégica e organizativa, entre outras
determinações, deixaram as demais forças políticas progressistas sem a
iniciativa necessária numa situação social de crise e poucas alternativas.

Aqui temos as determinações da autolimitação do proletariado. Uma é um
limite na consciência de classe do proletariado russo, cuja autodeterminação
avançava, mas faltou não só a percepção de que o bolchevismo não era um
aliado, como também que era necessário destruir o aparato estatal, o que já
estava expresso por Marx muito tempo antes26. A autogestão precisava de sua
generalização e isso significava, nesse contexto, a destruição de todas as
organizações burocráticas, como partidos e aparato estatal. O bloco
revolucionário era frágil e apesar de certa quantidade, lhe faltava maior
capacidade teórica e estratégica, sendo que sua grande expressão até o golpe
de outubro foi Makhaïsky e seu grupo, sem maior força de intervenção. A
debilidade do bloco revolucionário, incluindo sua ala semiproletária
representada pelo anarquismo, foi outra determinação nesse processo, bem
como sua luta cultural anterior ao desencadeamento do processo
revolucionário, pois uma maior presença cultural ajudaria ao proletariado
reunir os elementos de consciência necessária para evitar os perigos da
burocracia. A outra determinação é a força da classe burocrática, representada
pelo bolchevismo, como já descrito anteriormente.

No caso alemão, havia algumas diferenças. Por um lado, a social-democracia
com seus partidos tinha uma respeitabilidade e influência muito grande,
apesar de suas cisões, decisões e ações contra o proletariado. Mas os
trabalhadores descontentes com o SPD tinham o USPD ou mesmo o KPD
para se consolar e iludir. Porém, havia um bloco revolucionário mais forte,
oriundo da dissidência expressa no socialismo radical (Liga Spartacus,
Esquerda de Bremen, Comunistas Internacionalistas), e este, em sua ala mais



ambígua (Liga Spartacus) acabou sucumbindo ao tentar o enfrentamento
armado. A existência de um bloco revolucionário mais forte é que
possibilitou a formação das Uniões Operárias e a formação das Repúblicas de
Conselhos. Sem dúvida, o desenvolvimento cultural alemão, as lutas
operárias anteriores, e outros processos, permitiram esse processo. Contudo,
no primeiro momento, quando o proletariado tinha tudo nas mãos, cedeu aos
partidos social-democratas.  A situação alemã era diferente por não ter nomes
como Lênin e Trotsky, nem sua radicalidade, o que permitiu um espaço mais
destacado para a social-democracia e seu enraizamento no interior do
proletariado.

No caso da Comuna de Paris, trata-se de um outro contexto histórico. Essa foi
a única experiência revolucionária que significou a abolição completa do
aparato estatal. Sem dúvida, foi em apenas uma cidade. Os limites da
Comuna foram dois: a autolimitação e a derrota militar. A autolimitação se
manifestou em dois episódios: a não expansão para outras cidades e não
abolição completa das relações de produção capitalistas. A não abolição das
relações de produção capitalistas pode ser considerada uma autolimitação e
pode ser explicada pela curta duração da experiência. Sem dúvida, mais
alguns passos a mais poderiam ter sido dados nesse sentido e não foram
dados. Isso não compromete a experiência em si, a não ser que em sua
duração ainda se mantivesse no mesmo nível. A autolimitação se expressou
ao se circunscrever à cidade de Paris. Marx colocou a necessidade de
generalização da experiência comunarda:

A Comuna de Paris havia obviamente de servir de modelo a todos os grandes centros industriais
da França. Uma vez estabelecido o regime comunal em Paris e nos centros secundários, o antigo
governo centralizado teria de dar lugar, inclusive nas províncias, ao autogoverno dos produtores.
No breve esboço de organização nacional que a Comuna não teve tempo de desenvolver,
estabeleceu-se claramente que a Comuna havia de ser a forma política mesmo dos menores
povoados do campo, e que nos distritos rurais o exército permanente havia de ser substituído por
uma milícia popular, com um tempo de serviço extremamente curto (MARX, 2011, p. 18).

Esse processo de não expansão e generalização foi determinado, em grande
parte, pelas condições existentes nessa experiência e, em parte, pela
autolimitação no sentido que não foi uma das prioridades, e deveria ser por
ser condição de possibilidade para vitória da revolução comunarda. Aqui,
também, a consciência limitada e a divisão do bloco revolucionário em
diversas organizações (também limitadas em suas concepções políticas e



limites teóricos e estratégicos), foi uma das determinações da autolimitação.
A repressão estatal, facilitada pela não generalização da experiência
comunarda, foi a determinação fundamental da contrarrevolução em Paris.
Nesse caso, a classe burocrática não foi um obstáculo. A explicação disso
remete para as condições históricas em que ocorreu a Revolução Parisiense.
A burocracia estatal já era poderosa na França, tal como Marx (1986)
descreve, mas a burocracia civil era muito frágil e em formação. É com a luta
operária que se formará, posteriormente, uma forte burocracia partidária e
sindical, bem como diversas outras frações da burocracia civil. A democracia
representativa é uma das principais fontes desse processo de burocratização.
Nesse contexto, a contrarrevolução só poderia ser efetivada pela burguesia e
burocracia estatal com seu aparato repressivo, o que efetivamente ocorreu.

Na Rússia, apesar de ser um país predominantemente rural e com uma
burocracia civil em formação e relativamente débil, a força burocrática do
Partido Bolchevique se sobressaiu e com o desenvolvimento do processo,
aumentou sua força e quantidade (inclusive com adesão de anarquistas e
outros de outras posições e organizações) e sua fusão com a burocracia
estatal foi a base para a constituição do capitalismo de Estado. No caso
alemão, que possuía uma burocracia civil muito mais desenvolvida, gerando
uma base de apoio maior para a social-democracia, ocorreu processo
semelhante.

Por fim, o caso português foi marcado pelo mesmo processo. No entanto,
após a Revolução Russa e a bolchevização dos partidos comunistas, gerando
ações que entravam em choque direto com o proletariado, além de ter
constituído grupos e indivíduos opostos ao bolchevismo, formando um frágil
bloco revolucionário, que tende a se fortalecer nos períodos revolucionários,
como o comunismo de conselhos, a esquerda extraparlamentar inglesa
sucedida pelo grupo Solidarity, entre outros, possibilitaram algum
aprendizado com as experiências russa e alemã, gerando uma tendência
antiburocrática no interior do movimento operário e em suas expressões
políticas organizadas (o bloco revolucionário). A Revolução Portuguesa foi
muito mais moderada e encontrou os mesmos obstáculos. Apesar do PCP ser
mais fraco e não ter a força organizativa e política do bolchevismo,
novamente a questão da formação pesou contra o movimento operário, bem
como a fragilidade do bloco revolucionário português, composto



principalmente por anarquistas e autonomistas ainda presos numa concepção
pré-dialética.

Desta forma, é possível entender a razão do inacabamento das revoluções
proletárias (e as demais experiências, não discutidas aqui, apenas reforçariam
a mesma conclusão). A razão do inacabamento da revolução proletária é a
autolimitação do movimento operário. Essa autolimitação, por sua vez, é
explicada por sua autoformação incipiente. A teoria da revolução em Marx
apontava para que o proletariado, como classe determinada pelo capital (em-
si) passaria para classe autodeterminada (para-si) na luta. É através da luta
operária que surge a “associação” operária, a forma organizativa do
proletariado fazer valer seus interesses de classe. Nesse processo de luta, na
qual outras determinações ajudam (crises, por exemplo), um setor da
sociedade vai se unindo ao proletariado (intelectuais e indivíduos de outras
classes sociais, inclusive oriundos até da burguesia)27 e levando “elementos
de cultura” para a classe revolucionária e reforçando sua luta. Isso não é feito
num espaço associal e sim no interior da luta de classes e isso significa que o
bloco dominante e o bloco progressista estarão agindo em todos os planos
visando corroer, no primeiro caso, ou substituir, no segundo, a luta proletária.
O problema é que depois de Marx se produziu uma concepção imanentista do
proletariado, no qual ele se autoemanciparia sem luta e num processo
evolucionista interno unilinear e autossuficiente. A luta de classes foi
reduzida à luta operária. Assim, o proletariado e as demais classes
desprivilegiadas, por sua falta de tempo e condições de vida, por influência
das ideias dominantes e pouco acesso ao saber teórico e informações, tem ao
seu lado um setor que ao fazer apologia da classe não contribui como deveria
para sua luta.

Aqui podemos identificar alguns dos obstáculos para a autogestão social
(além da força da classe dominante, seus aparatos, sua hegemonia, etc.): a
autoformação insuficiente do proletariado e a fragilidade do bloco
revolucionário. Esses dois elementos, por sua vez, são fundamentais para
explicar o inacabamento das revoluções proletárias. Eles são determinações
importantes da autolimitação proletária. Essa autolimitação promove
dificuldade em concretizar a superação do Estado e do capital e compreender
como a nova sociedade pode emergir a partir da antiga. Em nível geral, Marx
já havia colocado e os comunistas de conselhos aprofundaram a reflexão



sobre essa necessidade de superação à luz das novas experiências históricas.
A recusa da burocracia em geral é elemento fundamental e isso pressupõe
saber histórico e teórico a respeito das experiências passadas. Porém, a
consciência da necessidade da articulação e generalização é fundamental. Em
Portugal, as comissões de trabalhadores poderiam até gerir uma fábrica, mas
é necessário para autogerir, que as demais fábricas, fornecedores, etc.,
também fossem autogeridas. A articulação entre as comissões de
trabalhadores é fundamental e inclusive para avançar a generalização, que, ao
atingir um novo nível, já significando abolição das relações de produção
capitalistas, seria a abolição do poder estatal. A generalização torna o Estado
inútil e o passo seguinte é apenas fechar os prédios estatais para que nem os
espantalhos sobrevivam. A generalização da autogestão pressupõe um
elevado grau de organização (que tem na articulação dos conselhos um
elemento fundamental) e consciência, inclusive para substituir as “funções
legítimas” (MARX, 2011) que eram realizadas pelo aparato estatal.

Aqui um novo elemento emerge, que é a questão da transição. Marx não
efetivou nenhuma “teoria da transição”, nem os comunistas conselhistas e
marxistas autogestionários28. Não há sentido para uma tal teoria, porquanto
transição significa, no fundo, revolução. A revolução proletária é um
processo que se inicia no momento em que o proletariado passa de classe
determinada para classe autodeterminada, ou seja, quando supera as lutas
espontâneas e autônomas, já se colocando o objetivo de superação do capital
ou da materialização do projeto autogestionário, ou, esboçando a autogestão
concretamente. No caso português, esse processo foi muito rudimentar, pois a
gestão de algumas fábricas, algumas comissões de trabalhadores, alguns
grupos revolucionários, apontaram para esse processo, mas sem conseguir ir
mais longe no processo revolucionário. O inacabamento ocorreu muito cedo e
por isso os elementos da nova sociedade não ultrapassaram um nível
rudimentar. As outras experiências foram muito mais longe e chegaram ao
ponto de abolir o Estado, parte do capital, ou mesmo as duas coisas, além de
criar os mecanismos apropriados para sua substituição. A revolução avança
com a ampliação de indivíduos e setores que aderem ao movimento operário
revolucionário, fazendo avançar as formas de auto-organização, a
autoformação, a autogestão.

O momento de ruptura é fundamental. Porém, ele não se constitui, como na



concepção insurrecionalista, num dia, no qual se toma o aparato estatal. Ela
ocorre quando o processo iniciado se concretiza, o que se dá com a abolição
do aparato estatal. Assim, as formas de auto-organização, a sua expansão, as
ações complementares (manifestações, greves, combates de rua), a
autoformação, vão se constituindo e o grande problema que se coloca para o
bloco revolucionário (nesse momento em fusão com o movimento operário) é
efetivar a destruição do capital e do Estado. A destruição do capital pressupõe
a articulação dos conselhos de fábricas e formação de conselhos operários no
sentido de atingir todas as empresas existentes, apoiadas por formas
organizativas semelhantes (conselhos de bairros, conselhos estudantis,
conselhos de autodefesa, etc.), o que significa sua generalização.

A sedimentação desse processo e sua ampliação até chegar ao ponto de uma
generalização totalizante, marcam o momento da destruição do aparato
estatal, já esvaziado de sua capacidade gerencial e que precisa ter seu aparato
repressivo destruído e sua destituição formal. O momento de ruptura, no
entanto, não significa o fim da revolução. Isso pelo motivo de que os
resquícios culturais (valores, concepções, etc.) e sociais (as classes
decadentes que já não possuem mais sua posição na divisão social do
trabalho, mas ainda se apegam ao seu passado e condição social) continuam
existindo por algum tempo, mas também porque é necessário garantir a
reorganização social em sua totalidade. Essa reorganização global encontra
inicialmente problemas e dificuldades, cuja antecipação teórica ajuda no
processo real posterior, e na qual o conjunto da população deve autogerir o
conjunto das relações sociais, encontrando soluções, superando dificuldades.
Esse processo pode demorar algum tempo, difícil de prever, mas não é nada
mais do que alguns meses ou um pouco mais, ou seja, nada tem a ver com a
formação de uma “sociedade de transição”, com duração imprevisível.

Assim, a revolução proletária se inicia com a radicalização, já apresentando a
radicalidade do processo de transformação em sua forma embrionária, se
consolida com o avanço desse processo ao realizar a ruptura, e prossegue até
o momento de que a instauração da autogestão se consolida e supera os
problemas que encontra inicialmente pela frente, quando se torna totalidade.

Esse processo significa a formação da sociedade autogerida29 e final do
processo revolucionário marca sua instauração definitiva. Nesse momento, as



novas relações de produção, as novas formas sociais (incluindo a nova
cultura), um novo modo de vida, já concretizaram o sonho da emancipação
humana. A autogestão é generalizada e em todos os setores da vida social e
uma nova época. É quando o conjunto das potencialidades humanas podem
se desenvolver, quando o saber não encontrará mais os obstáculos dos
interesses antagônicos, do capital e do Estado, quando as relações sociais
forem marcadas por igualdade e liberdade, ou seja, quando a autogestão
generalizada emerge e se torna a base da nova dinâmica social.

Considerações Finais
A análise empreendida aqui das experiências autogestionárias pretendeu não
apenas recordar as lutas operárias e processos históricos embrionários da
autogestão, mas também apresentar reflexões sobre o inacabamento dessas
experiências e suas determinações. Isso traz a exigência de explicação de não
ter ultrapassado o estágio embrionário. A reflexão apontou para a necessidade
de compreender a totalidade e o caráter totalizante da autogestão, elemento
que lhe distingue de todas as demais formas de “gestão” e, mais ainda, de
espaços limitados (empresa, cooperativa, etc.). O projeto autogestionário
nunca ultrapassou o estágio embrionário pelo motivo de nunca ter se tornado
totalizante, apesar de ter chegado próximo a isso em algumas experiências.

A explicação do motivo de não ter se tornado totalizante, constituindo uma
nova sociedade, remete para um conjunto complexo de “múltiplas
determinações”. Porém, algumas determinações e obstáculos podem ser
vistos em ação nas experiências autogestionárias que são muito mais
determinantes e o nosso objetivo foi realizar sua exposição e análise. O
destaque foi para a autolimitação do proletariado nos processos
revolucionários. Esse é um ponto fundamental para romper com todos os
tipos de praticismo, obreirismo, irracionalismo, que insistem em sobreviver
nos meios políticos atuais. Não basta a apologia da auto-organização ou da
autogestão, é preciso criar as condições para sua materialização e uma das
condições é a consciência. Dê liberdade para um cachorro doméstico e o
liberte na rua e verá que ele retornará para seu dono. A concretização da
autogestão só é possível através do mais amplo desenvolvimento da
consciência e por isso é fundamental que isso inicie agora e isso reforça a
importância do bloco revolucionário, no sentido de socializar o saber, ampliar



a reflexão crítica, promover debates sobre os problemas da futura sociedade
autogerida (evitando o utopismo e o medo exagerado do mesmo com seu
imobilismo intelectual nessa área), ou como já dizia Marx, levar elementos de
cultura para as classes desprivilegiadas.

A autolimitação ocorre quando os limites externos cessam, mas os internos
não. Ela ocorre num momento histórico em que as condições sociais
permitem a libertação, mas o desenvolvimento cultural daqueles que devem
efetivar isso está em descompasso. Isso é normal, pois a classe
revolucionária, o proletariado, bem como suas classes aliadas (as demais
classes desprivilegiadas, como lumpemproletariado, campesinato, etc.), é a
que tem menos acesso às informações, formação intelectual obstaculizada
pela hegemonia burguesa, pelas instituições, capital comunicacional
(“indústria cultural”), condições precárias de vida, etc.

Sem dúvida, em momentos de radicalização das lutas de classes, há um
avanço devido à própria luta e experiências, mas isso ocorre num contexto de
luta, avanços e recuos, pressões e ações da classe dominante e suas classes
auxiliares, etc. O bloco dominante, expressão política e organizada da classe
dominante, busca boicotar e impedir o processo de desenvolvimento da
consciência revolucionária e o bloco progressista (liderado pela burocracia)
busca controlar e direcionar tal desenvolvimento para os seus interesses. O
bloco revolucionário seria a expressão política e organizada do proletariado,
só que compartilha algumas limitações desse e tem setores ambíguos e
problemáticos que obstaculizam o desenvolvimento de tal consciência com
dogmas e formação intelectual débil. Isso reforça a necessidade de ampliação
da formação, autoformação e luta cultural no presente, visando criar melhores
condições de luta (e vitória) no futuro.

A compreensão da importância do saber no processo revolucionário e
concretização do projeto autogestionário é fundamental. A autogestão
pressupõe consciência, pois só é possível gerir possuindo saber e se em uma
fábrica se encontra dificuldades, no conjunto de uma sociedade elas são
multiplicadas. A experiência e a luta são fundamentais, mas sem uma
reflexão profunda sobre elas e além delas, a autolimitação pode ocorrer. As
experiências autogestionárias aqui receberam inúmeras obras que as
saudaram, mas poucas que refletiram sobre elas e quiseram aprender algo



com elas indo além delas, inclusive explicando a razão de serem tão
extraordinárias e esboçarem a emancipação humana e terem parado no meio
do caminho. O problema da autolimitação é o grande problema. É possível a
sociedade brasileira se tornar autogerida hoje? Sim e isso já é uma realidade
há muito tempo e não só aqui, como em quase todo o mundo. Mas a
autolimitação não permite. Em momentos de crise, a autolimitação se
enfraquece e permite a revolução proletária que se esboça e aprofunda. A
questão é romper com a nova autolimitação que aparece nos momentos-
chave, na hora de decretar o fim do capital e do aparato estatal. As
experiências autogestionárias mostram o que fazer e o que não fazer, o que
devemos fazer hoje para fortalecer a sua tendência de concretização. “A lição
sabemos de cor, só nos resta aprender”, já dizia Beto Guedes.
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Parte 2

Algumas Considerações Iniciais para Iniciantes



O Desenvolvimento e Significado
Político do Marxismo

Gabriel Teles
Felipe Andrade

As ideias não são autônomas, não surgem do nada; abstrair este pressuposto
fundamental, é não perceber a realidade concreta dos seres humanos que as
produzem. Como bem disse Marx (1986), não é a consciência dos seres
humanos que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que
determina sua consciência. Nesse sentido, percebendo que as ideias, ou
melhor, a consciência está condicionada ao modo de produção e reprodução
da vida material dos indivíduos, como podemos apreender o significado
histórico e político do Marxismo? A que(m) serve esta teoria? Partindo destas
reflexões iniciais, podemos avançar no seu desenvolvimento histórico, tanto
em nível geral (o marxismo) quanto em nível particular (Karl Marx e Rosa
Luxemburgo), buscando uma breve síntese do legado marxista para a análise
do fenômeno social e da busca pela transformação social e emancipação
humana. Este é o percurso do presente escrito.

À guisa de introdução
O marxismo aparece como uma grande teoria de nosso tempo. Sem dúvidas,
sua influência é perceptível em quase todas as ciências que tratam e se
debruçam sobre os fenômenos sociais e, ao mesmo tempo, sua presença se
estende também sobre os círculos militantes políticos que anseiam pela
transformação social. A sua origem remonta à metade do século XIX, onde
sua essência foi esboçada, sobretudo por Karl Marx, e desenvolvida e
aprofundada por outros autores ao longo do século XX e XXI. Contudo, por
mais que muitos grupos e indivíduos tenham se autoproclamado marxistas,
poucos foram os que desenvolveram e atualizaram essa teoria. Isso se deve ao
caráter de classe, perspectiva, mentalidade e, sobretudo, ao processo histórico
de luta de classes e do movimento operário. Assim, a deformação, má-
interpretação e a retirada do caráter revolucionário dos escritos marxistas é o



que se apresenta, inclusive para muitos militantes honestos, como o
“verdadeiro marxismo”.

Dada a importância e relativa influência que o marxismo (e, sobretudo, suas
deformações) obteve em seu desenvolvimento, foram muitas as críticas e
tentativas de superá-lo. É cíclica, ao longo do espaço e do tempo, ressurgir,
dos modismos acadêmicos e das fileiras militantes, o enunciamento da
superação do marxismo a partir de uma nova ideologia posta em voga. Marx,
pilar essencial onde se assenta o marxismo1, em vida, a cada nova ideia
sistematizada e lançada, significou turbilhões de críticas desonestas ou
partindo da perspectiva burguesa feita por intelectuais venais, com claros
objetivos de resguardar e conservar a ordem capitalista. Com a morte do seu
fundador e o desenvolvimento por outros teóricos, o marxismo continua a
fomentar debates sobre os seus limites e superação por outras formas e
“sistemas de pensamentos”. Lukács em irônico artigo chamado A última
superação do marxismo2, de 1920, expressa esta questão em seu tempo:

É difícil que se passe um ano sem que Marx seja superado por algum solícito livre docente ou
por algum filósofo da moda. A luta mortal que a sociedade burguesa deve realizar se desenvolve
também no terreno ideológico. Estas superações mostram ao observador atento sempre o mesmo
rosto. Mudam o teor da demonstração, os argumentos gnosiológicos ou metafísicos parecem
novos, porém o caráter essencial, o ponto de partida e o ponto de chegada, são sempre os
mesmos (LUKÁCS, 2012, p.61).

A cada fase do desenvolvimento da acumulação de capital ao longo da
história do modo de produção capitalista, a qual chamamos de regime de
acumulação3 (VIANA, 2009), podemos constatar o ataque à teoria
revolucionária marxista. A cada regime de acumulação cria-se uma
ideologia4 dominante para reproduzir e justificar a exploração e dominação
capitalista de seu tempo específico. O funcionalismo, o estruturalismo, a
fenomenologia e etc., são exemplos claros de ideologias que, tanto do ponto
de vista metodológico quanto do ponto de vista político, negaram o marxismo
em detrimento da conservação da ordem burguesa, criando verdadeiras
justificativas para o moto-contínuo capitalista continuar a existir no mundo
da consciência dos seres humanos.

No atual regime de acumulação, o integral, a ideologia dominante é o pós-
estruturalismo (ou o que muitos chamam de forma errada de “pós-
modernismo”, um construto impreciso). Esta tem como elemento



fundamental a negação da categoria da totalidade e a “morte” das
“metanarrativas teóricas” (MARCUSE, 1971; ANDERSON, 1999;
HUYSEN, 1992). Para os pós-estruturalistas, não há mais classes sociais,
diluindo a sociedade em múltiplos sujeitos com identidades, tribos, grupos
sociais diversos, cada qual com seu interesse, cada qual com sua perspectiva
e visão do mundo. O trabalho perde sua centralidade na vida social. Enfim: o
vislumbre de uma transformação social, foco teórico do marxismo, é
impossível para estes autores. A categoria da totalidade, um dos elementos
fundamentais do método dialético, é jogado na lixeira do mundo das ideias.
Quase hegemonicamente, o pós-estruturalismo toma conta das Universidades
e torna-se a ideologia dominante de nossos tempos. Este foi o último golpe
ideológico contra o marxismo que ainda está sendo deferido.

Como podemos constatar, o marxismo sempre lidou, ao longo de sua história,
com a sua suposta “superação” por parte de ideologias diversas. Há mais de
um século e meio tenta-se sepultar a teoria marxista para os confins do
esquecimento histórico. É necessário, pois, explicitar o motivo dessas
tentativas, bem como apontar os interesses por detrás desse desejo latente dos
ideólogos da burguesia e de suas classes auxiliares.

Nesse sentido, buscamos responder aqui o significado do marxismo bem
como seu desenvolvimento histórico e sua contribuição para a humanidade.

O que é o marxismo?
O marxismo é reivindicado por um conjunto de correntes políticas,
filosóficas, científicas que se advogam como sendo marxistas. Por este
ângulo, dada as diferenças de perspectiva, a definição do marxismo é feita de
formas distintas5, inclusive em antagonismo entre elas. Não é nosso intento
aqui ser seduzido pela ideologia do relativismo e aceitar todas as definições
como válidas, já que partimos da perspectiva que a teoria deve expressar a
realidade, e esta é única, não há mais de uma. Portanto, como podemos ter
uma correta definição do marxismo? É necessário, pois, buscar uma definição
ontológica do marxismo (VIANA, 2012), percebendo a sua essência a partir
do materialismo histórico-dialético:

Podemos dizer que o materialismo histórico-dialético é uma ontologia histórica que não se ilude
com o discurso ou o dado empírico e busca ver o que está oculto tanto em um quanto em outro.



Por conseguinte, a relevância de uma definição ontológica do marxismo é evidente: somente
assim se pode compreender o verdadeiro caráter do marxismo. O resto pode ser colocado no
depósito das ideologias (VIANA, 2012, p 24).

Nesse sentido, acreditamos que as contribuições de Karl Korsch (1977) são
fundamentais para a compreensão do marxismo. Diferentemente de Kaustky
(1980) e Lênin (1985)6, que buscaram fundamentar o marxismo a partir de
seus aspectos formais, Korsch coerentemente aplica o materialismo-histórico
no próprio materialismo-histórico. Ou seja, faz-se uma análise marxista sobre
o marxismo.

Korsch, ao empregar o método marxista no próprio marxismo, observa, em
seu tempo, a constituição de três fases no marxismo. A primeira fase, de 1843
a 1848, que representou o surgimento do marxismo marcado pela ascensão
das lutas operárias; a segunda fase, da segunda metade do século XIX até o
final deste século e os primeiros anos da primeira década do século seguinte,
que correspondeu à ênfase na crítica desapiedada da economia política e ao
surgimento das teses pacifistas e do reformismo; e a última e terceira fase,
que apresentou um novo período de intensificação e acirramento das lutas de
classe e o reencontro com o marxismo revolucionário (KORSCH, 1977)7.

Por este ângulo histórico, como podemos observar, se as ideias são produtos
históricos e sociais e se transformam com o desenvolvimento das lutas
sociais, então a dinâmica do pensamento “marxista” muda com a ascensão e
declínio da luta operária. Se é verdade que o marxismo ganha corpo e avança
em períodos de ascensão da luta operária, então sua definição deverá cair
sobre este postulado, como bem disse Korsch: o marxismo é a expressão
teórica do movimento revolucionário do proletariado. Esta definição do
marxismo coloca em evidência simultaneamente sua forma (teoria) e seu
conteúdo (expressão do movimento operário), posicionando-se como uma
teoria revolucionária que busca analisar a sociedade em sua totalidade a partir
da realidade concreta na perspectiva do proletariado (já que nenhuma ideia é
neutra). Buscando não tão-somente interpretar o mundo social, mas
transformá-lo, tendo em vista a superação das contradições capitalistas e
abolição das classes sociais; a aurora da humanidade, ou seja, sua
emancipação.

É a partir do materialismo-histórico e o método dialético, a teoria da história



que Marx criou e depois desenvolvido e aprofundado por diversos outros
pensadores (Korsch, Labriola, Lukács e etc.) e o recurso metodológico
fundamental para análise desta mesma história, que se efetiva, teoricamente,
a análise e crítica marxista. Fundamentalmente, a partir de nossa definição, o
marxismo é uma teoria antidogmática, posto que não se postula a partir de
um ou outro autor apenas, mas sim na coerência de expressar teórica e
politicamente o movimento revolucionário do proletariado.

Nesse sentido, a teoria marxista, ao longo de seu desenvolvimento, teve seus
altos e baixos, momentos de grande desenvolvimento e de marginalidade
(sobretudo nas Universidades). Esta dinâmica, concatenada com a história e a
luta de classes, bem como sua correlação de forças, é demonstrada na
seguinte assertiva de Paul Mattick: “Nada prova de maneira mais peremptória
o caráter revolucionário das teorias de Marx [e do marxismo] do que a
dificuldade de assegurar a sua manutenção nos períodos não revolucionários”
(MATTICK, 1977, p. 56).

Em síntese, o marxismo é a teoria revolucionária de nossa época (SARTRE,
1967). Com ela, aprendemos que a emancipação humana, no capitalismo, se
dá por uma classe específica, os trabalhadores produtivos, e estes, ao se
emanciparem, por seus interesses conterem os interesses gerais, emancipa
toda a humanidade. A teoria marxista consegue explicar e localizar as
determinações dos fenômenos sociais e analisa-los a partir da realidade
concreta, ou seja, a partir dos seres humanos reais e concretos, em sua vida e
em sua luta a partir de seus interesses.  

O marxismo só irá ser superado quando a sociedade capitalista for superada.
É nessa perspectiva que Sartre irá dizer:

Um argumento ‘antimarxista’ não passa de um rejuvenescimento aparente de uma ideia pré-
marxista. Uma pretensa ‘superação’ do marxismo limitar-se-á, na pior das hipóteses, a um
retorno ao pré-marxismo e, na melhor, à redescoberta de um pensamento já contido na filosofia
que se acreditou superar (SARTRE, 1967: p. 21)

Ao longo da história, diversos pensadores aceitaram as ideias marxistas e
buscaram colaborar com o seu desenvolvimento e aprofundamento, rumando
sempre a luta para a transformação social. A seguir, apresentaremos uma
breve discussão, em nível particular, sobre as ideias de Marx e
posteriormente, devido ao espaço, sobre uma autora que contribui com o



aprofundamento das ideias marxistas, Rosa Luxemburgo.

Karl Marx
Karl Marx (1818-1883) é provavelmente um dos pensadores mais deturpados
na história da humanidade. Logo depois de sua morte, o seu legado se tornou
alvo de disputas das mais diversas organizações que diziam representar o
movimento operário, como ideólogos da socialdemocracia alemã (Karl
Kautsky, Bernstein), do bolchevismo (Lênin, Trostsky, Stálin), entre outros
diversos pensadores que estiveram vinculados à burocracia e à
intelectualidade, ambas classes sociais antagônicas à perspectiva do
proletariado. Além disso, ele viveu uma vida miserável por alguns anos da
sua vida, escrevendo sobre o capital, sem possuir o suficiente para manter a
sua família, contando sempre com Engels que o ajudava na medida do
possível. Porém, apesar de tantas contradições em sua vida, Marx ainda
permanece um dos pensadores mais influentes na história da humanidade,
podendo ser estudado em áreas da economia, história, literatura, teatro,
sociologia, entre outras, o que demonstra a sua importância e o caráter não
disciplinar (ou especializado) do seu pensamento8.

O fundamental que poderemos brevemente colocar nesse texto é que Marx
sempre foi um homem de ação, não bastando a ele interpretar o mundo, mas
transformá-lo. Isto significa que o pensamento dele deve ser interpretado em
seus termos para ser compreendido corretamente, ou seja, como teórico do
proletariado (perspectiva de classe), de uma teoria da revolução (práxis), de
um projeto de outra sociedade (autogestão ou comunismo) e, por
conseguinte, de uma luta pela emancipação humana (humanismo concreto).

Desde cedo Marx foi influenciado por um humanismo radical devido às
influências na sua formação familiar, seja das leituras de autores Iluministas,
da filosofia alemã e das relações sociais concretas em que viveu. Assim, o
interesse pela emancipação humana sempre perpassou a obra de Marx, desde
o primeiro esboço importante atestado na Crítica à Filosofia do Direito de
Hegel até a sua obra de maturidade O Capital. Assim que deve ser
compreendido o seu pensamento, como uma obra que teve um
desenvolvimento situado historicamente, que pode ser aprofundado, mas que
possui limites, aspectos que não foram desenvolvidos e que deve ser lido de



maneira não dogmática.

A cronologia das obras de Marx segue a sua trajetória de vida e sua relação
com o movimento operário. A sua carreira de jornalista, seguida pela
desistência da carreira universitária, logo após se formar em Direito pela
Universidade de Bonn, foi sempre conturbada, valendo sempre breves exílios
em diversos lugares. Assim, Marx começou seus primeiros escritos
jornalísticos na Gazeta Renana, versando sobre a liberdade de imprensa e a
religião na política, em 1842. Em seguida, junto com sua esposa Jenny,
decidiu emigrar para Paris em 1843. Lá começou a colaborar com o jornal de
Arnold Ruge, escrevendo dois artigos chamados de Sobre a Questão Judaica
e Crítica da Filosofia de Hegel – Introdução9, que lhe valeram uma ruptura
com Ruge. Desse momento, Marx esboçou os primeiros rascunhos de sua
posterior concepção materialista da história, já colocando a emancipação
humana e o proletariado como agente da história. Ainda nesse mesmo ano em
Paris, estudando Economia Política, escreveu os Manuscritos de Paris,
também conhecido como Manuscritos Econômico-Filosóficos, influenciado
também por Engels, que viera a conhecer por meio de um artigo deste sobre
economia política, e pessoalmente no final do ano.

Nos três anos seguintes (1844-1848), Marx ficou na Bélgica e passou alguns
meses em Londres por intermédio de Engels. Este apresentou a Marx à
chamada Liga dos Justos, com sede originalmente em Paris. No ano de 1845,
na tentativa de ajustar a sua consciência filosófica com as influências de
Feuerbach e Hegel, escreveu a obra A Ideologia Alemã. À primeira vista, ela
não tinha a intenção de ser publicada, servindo apenas como rascunhos;
porém, publicada mais tarde em 1942 (na União Soviética), essa obra
representa uma maior sistematização da concepção materialista da história,
servindo como fundamental para a compreensão do pensamento marxista.
Ainda em Bruxelas, Karl Marx desenvolveu suas atividades políticas,
conhecendo alguns importantes pensadores do movimento operário, tais
como Weitling, Proudhon (com quem traçou polêmica disputa, descrita na
obra Miséria da Filosofia, em 1847), Bakunin, entre outros. Na Liga dos
Justos, Marx e Engels ao se aproximarem, redigiram um dos principais
panfletos sobre a revolução que estava a acontecer no horizonte de toda a
Europa no ano de 1848. Este panfleto foi chamado de Manifesto Comunista,
que representa o chamado da Liga Comunista (antiga Liga dos Justos) para a



luta do proletariado. Um panfleto histórico e que resume bem a síntese
teórica a que Marx tinha chegado até aquele momento de sua vida.

Logo após o ano de 1848, Marx teve então o seu grande exílio: seguiu-se para
Londres, onde ficaria até 1856. Nesse período de imensas dificuldades
financeiras, Marx diminuiu um pouco as suas atividades políticas, para tentar
se dedicar ao estudo do capitalismo, em um livro sobre Economia Política.
Dedicava-se horas e horas na biblioteca de Londres, lendo livros dos
economistas da época, como Adam Smith e David Ricardo. Nesse tempo a
sua saúde começou a ficar debilitada, chegando a condições realmente
difíceis de vida, o que acarretou a perda de dois filhos e dificuldades também
para escrever. No entanto, ainda recebendo ajuda de Engels e contribuindo
com vários jornais, como por exemplo, o New York Daily Tribune, Marx
conseguiu terminar no final da década de 50, a sua primeira parte da futura
obra O Capital, chamada de Contribuição à Crítica da Economia Política.
Além disso, nesse tempo, ele deixou vários rascunhos dos seus estudos que
foram publicados como Grundrisse. No começo da década de 1860, Marx
conseguiu melhorar a sua condição financeira por meio de uma herança que
recebera da família, e em 1867, publicou o primeiro volume dos seis que
planejava lançar, da análise do modo de produção capitalista. Esse primeiro
volume da obra O Capital foi o legado teórico que Marx deixou no final de
sua vida, pois não conseguiu mais completá-lo pela debilidade na sua saúde
devido a uma vida tão agitada.

No meio dos seus estudos e dificuldades financeiras, em 1864, foi fundada a
Primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, a I Internacional, que é
considerada a última atividade e o grande legado político de Karl Marx para o
movimento operário. Existem inúmeras polêmicas acerca da Internacional,
principalmente a rivalidade entre as diversas facções que compunham ela. No
entanto, as atenções principais ficaram para Marx e Bakunin, dois dos
maiores representantes teóricos do proletariado naquele momento. O que
importa ressaltar é que as divergências resultaram mais da incompreensão de
ambos, do que de um determinado “socialismo libertário” de Bakunin contra
um “socialismo autoritário” de Marx. Aliás, foi Bakunin o primeiro a
designar os seguidores de Marx como marxistas, criticando aquela facção
denominada de lassalistas, cujo embrião daria ensejo à fundação do Partido
Social-Democrata Alemão, que Marx criticaria no final de sua vida, na



Crítica ao Programa de Gotha. Assim, a I Internacional foi de grande
importância no movimento operário em vários países, e proclamou em seus
estatutos (escrito por Marx, bem como o manifesto) um lema que serve até
hoje: “a emancipação dos trabalhadores deve ser obra dos próprios
trabalhadores”. E, logo após a experiência da Comuna de Paris, em 1871, a
primeira revolução proletária da história, a Internacional escreveu um
importante comunicado, através de Marx, que representa a primeira
experiência revolucionária do proletariado, a forma finalmente encontrada do
que deve ser a futura sociedade comunista.  

Diante de toda essa trajetória e relação com o movimento operário que Karl
Marx deve ser compreendido, lido e utilizado como homem do seu tempo,
com suas falhas, limitações, mas também com inúmeros méritos. Na
expressão do pensador Karl Korsch, aplicando o marxismo em seu
desenvolvimento histórico, Marx representou a primeira expressão do
movimento revolucionário do proletariado, e assim ele deve ser
compreendido para todos os que dizem segui-lo. O marxismo não deve servir
como uma ideologia, ou seja, uma falsa consciência, não expressão do
movimento operário, utilizada por partidos políticos (expressão da burocracia
partidária) ou militantes dogmáticos; ele deve representar apenas um
caminho, instrumento teórico que deve expressar a atividade revolucionária,
guia imprescindível para a transformação social.  A emancipação humana é o
que permeia a atividade prática, e o marxismo é a teoria insuperável dos
nossos tempos que apenas nos aponta um horizonte, em que mais do que
nunca devemos transformar o mundo.

Rosa Luxemburgo
Uma militante coerente com os princípios entre meios e fins, os meios
revolucionários e a realização da sociedade comunista. Este seria o lema
fundamental que poderia, resumidamente, descrever a vida dessa autora.
Rosa Luxemburgo (1871-1919) nasceu na Polônia e iniciou sua militância
política em 1882, no Partido do Proletariado. Por causa da repressão política
em Varsóvia, teve que se mudar para a Suíça, estudando Direito e Economia
Política, para logo depois terminar o seu doutorado com a tese sobre “O
Desenvolvimento Industrial na Polônia”, em 1898. Podemos dizer que a sua
intensa atividade política que vai até o final da sua vida começa de certa



forma com a sua inserção no Partido Social Democrata Alemão (SPD), em
1899. A partir disso, a jovem Rosa Luxemburgo, mulher de origem judia e
polonesa, começa as suas acaloradas discussões no maior partido “operário”
da Europa.

A vida de Rosa Luxemburgo foi marcada por inúmeras rupturas que serviram
como aprofundamento, na direção de uma aproximação cada vez maior com
o movimento real do proletariado. Assim, em 1900, é publicado seu primeiro
grande panfleto Reforma Social ou Revolução?, direcionado a um dos
destacados dirigentes do SPD, Eduard Bernstein. Este que defendia a tese do
socialismo evolucionista preconizava que através de sucessivas reformas,
chegaríamos a uma sociedade comunista. Dessa forma, Rosa compreendia do
revisionismo bernsteiniano um antídoto contra a luta operária, restringindo-a
apenas à luta parlamentar, ou seja, nada marxista. Portanto, o revisionismo
representava o abandono do movimento operário, e consequentemente, o
abandono da revolução.

Diante dessa polêmica, Rosa Luxemburgo começou a se destacar como
ardorosa oposicionista dentro do SPD. Outro panfleto importante foi
publicado em 1904, polemizando com o dirigente russo Lênin, no livro
Questões de Organização da Socialdemocracia Russa. Nesse texto, podemos
compreender uma crítica ao burocratismo, ultracentralismo, do partido social-
democrata russo. Rosa colocava que Lênin se fazia de vigia noturno que, ao
invés de desenvolver o movimento operário ou aprofundá-lo, ainda atuava no
sentido de dirigi-lo, o que representava um perigo para o desenvolvimento de
uma revolução comunista.

Logo depois, em 1905, Rosa aprofunda ainda mais as questões concretas da
luta de classes, analisando a tentativa revolucionária na Rússia acontecida
nesse mesmo ano. No panfleto Greve de Massas, Partidos e Sindicatos, uma
análise principalmente das greves que ocorreram na Bélgica e na Rússia em
1905, devemos destacar a ênfase que Rosa Luxemburgo colocava na
espontaneidade revolucionária, conceito caro a esta autora. A classe
trabalhadora não precisa de dirigentes, vanguardas ou ideias de antemão
criadas por intelectuais de gabinete para fazerem a sua revolução –
retomando Marx -; ela mesma na sua atividade e ação revolucionária, cria as
suas próprias condições em determinada situação histórica para o



amadurecimento da revolução comunista. O panfleto ressaltava a greve de
massas como instrumento fundamental na ação da classe trabalhadora,
estratégia revolucionária e tática que serve à luta de classes, além da disputa
parlamentar. Assim, Luxemburgo apresenta a tese no congresso do SPD,
sendo pouco apoiada pelo partido.

Além dessas obras que analisam diretamente as lutas de classes da época,
Rosa Luxemburgo também pôde contribuir com algumas análises de
Economia Política, nos cursos que ela lecionou no SPD antes do período da
Primeira Guerra Mundial. Assim, em 1913, foi publicada A Acumulação de
Capital e posteriormente à sua morte, em 1925, publica-se Introdução à
Economia Política, obra fragmentária dos cursos que ela lecionou na escola
do partido. Nesse contexto, Rosa Luxemburgo havia rompido também com
Kautsky em 1910, na polêmica da votação a favor dos créditos de guerra,
vendo nele um ideólogo oportunista. Posteriormente, ela rompe também com
o SPD, entrando para o Partido Social Democrata Independente (USPD) e
criando uma dissidência chamada de grupo Spartakista. Dentro dele, as
divergências vão se tornando cada vez maiores, o que faz com que o grupo de
Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht formem o Partido Comunista Alemão
(KPD).

À medida que a revolução na Alemanha, na Rússia, e em outros lugares,
parecia cada vez mais iminente, Rosa radicalizava cada vez mais as suas
posições políticas, sendo presa inúmeras vezes. Em uma dessas adversidades,
ela escreve A Revolução Russa em 1917, obra que analisa o segundo
momento da revolução Russa, esboçada em 1905, e que teve dessa vez, o
partido bolchevista como dirigente destacado. Novamente, Rosa Luxemburgo
destacava a iniciativa das classes trabalhadoras dentro da revolução russa, as
greves e a espontaneidade das “massas”; vaticinava sobre o centralismo do
partido bolchevique que poderia frear a revolução; criticava a questão agrária
que através apenas da distribuição não resolvia a separação entre campo e
cidade; e criticava a falta de democracia nas Assembleias Constituintes que
os bolcheviques realizavam. Apesar disso, Rosa ainda acreditava que o
partido bolchevique representava o movimento operário na Rússia e a
revolução comunista passava por ele.

Por fim, o legado político que sintetiza a concepção política de Rosa



Luxemburgo está no panfleto O Que Quer a Liga Spartakus?, publicado em
1918, um ano antes da sua morte, assassinada cruelmente pela polícia. Nesse
panfleto, analisando as experiências dos conselhos operários da revolução
alemã, Rosa destacava que a libertação da classe operária deve ser obra da
própria classe operária, a Liga Spartakus não era nada mais que a parte mais
consciente do proletariado e o socialismo ainda representava o único
momento de salvação da humanidade. O lema era: Socialismo Ou Barbárie!

Podemos apreender que Rosa Luxemburgo manteve inúmeras rupturas
sucessivas em sua intensa atividade política. A polêmica com Bernstein,
Lênin, Kautsky, e depois as rupturas com os partidos políticos SPD e USPD.
O que permeia todos esses momentos é a sua opção pela realização da
sociedade comunista, o fim desejado. Diante de meios que não mostrassem a
consecução última do comunismo, Rosa manteve a sua coerência pessoal e
foi se radicalizando cada vez mais até o breve final de sua vida. Dois
elementos são importantes: O Partido político e a Espontaneidade
revolucionária.  Em Rosa Luxemburgo, encontramos uma ideia de partido e
uma realidade que divergia dessa organização burocrática. Na sua concepção,
o movimento operário se identificava com o partido político. O primeiro
realizava as suas ações de forma espontânea através de greves, sem a
necessidade de uma organização exterior, ou uma introjeção de uma
consciência exterior por parte dos “revolucionários profissionais” como em
Lênin. O segundo representava o seu impulso fundamental, que lhe dava a
ideia, a tática e a consciência clara dos objetivos finais, unindo a concepção
de Lassale, em que os dirigentes do partido fundiam a ciência com as
“massas”. Esses elementos ficaram ambíguos em Rosa, e derivava disso as
suas rupturas pessoais por conta das organizações que ela militou não
corresponderem realmente às necessidades do movimento operário.

A sua breve vida não permitiu que ela alcançasse uma maior radicalidade
possível, proporcionando uma crítica mais acabada sobre os partidos políticos
e o bolchevismo que desempenhou papel contrarrevolucionário na Revolução
Russa. No entanto, Rosa Luxemburgo ainda continua uma pensadora
fundamental para o marxismo, retomando aquilo que é fundamental em
Marx, o comunismo como movimento real da classe trabalhadora e, portanto,
obra dela mesma. Para chegar nesse objetivo, apenas os meios
revolucionários podem ser coerentes com fins revolucionários.
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Marxismo e Realidade Brasileira
Leandro Theodoro Guedes

Gabriela Rigueira Cavalcanti

Introdução
Não obstante os vários percalços enfrentados por um sistema de ideias que se
guia pela superação da sociedade de classes, o marxismo é um ideário que se
desenvolveu prolificamente no Brasil. Moraes Filho (1991) mostra que suas
primeiras ressonâncias em território brasileiro vieram através das
repercussões da Comuna de Paris (1871) que geraram acalorados debates no
parlamento nacional. Na verdade, encontravam-se ali amalgamadas muitas
influências do socialismo utópico francês e do anarquismo (este
impulsionado pela origem latina da maioria dos imigrantes). Fato é que o
marxismo passou a se inserir mesmo nos círculos acadêmicos e políticos mais
tardiamente. A título de exemplo, a primeira obra do filósofo de Trier
traduzida para o português foi o Manifesto somente em 1902 (MORAES
FILHO, 1991). Foi então que ao longo do último século, seguindo a própria
tendência do marxismo que assistiu a uma multiplicação de correntes que por
vezes se degeneraram em coisas estranhas ao próprio marxismo, o Brasil
reproduziu, de modo particular, múltiplas faces do marxismo em movimentos
acadêmicos ou políticos e sociais.

Florestan Fernandes
Dentre os expoentes do marxismo aqui tratados, Florestan Fernandes
indubitavelmente ocupa destacada posição. Destaque que também lhe
pertence no âmbito das ciências sociais deste país. Seus estudos são
indispensáveis para compreender aspectos fundamentais da formação da
sociedade brasileira cultural, social e economicamente. Em sua trajetória, de
mais de cinquenta anos, produziu importantes materiais na academia, militou
em partidos políticos e se inseriu na luta parlamentar.

Embora tenha se vinculado efetivamente ao marxismo tardiamente, o autor



estabeleceu relações com lutas inspiradas por este ideário desde suas
experiências mais precoces. Nos idos tempos dos anos 1940, iniciou sua
militância no clandestino Partido Social Revolucionário, de orientação
trotskista (Coggiola, 1995). Ainda nesta década foi um dos pioneiros na
divulgação dos trabalhos de Marx traduzindo e prefaciando a Contribuição à
Crítica da Economia Política. Posteriormente também prefaciou obras
traduzidas de Lenin (Cf. Fernandes, 1995).

Nosso interesse aqui é sublinhar as contribuições deste autor para a difusão
do marxismo e para a orientação à classe trabalhadora, mas as temáticas pelas
quais se debruçou são das mais variadas, todas elas convergindo com a
tentativa de expor os veios da sociedade brasileira. É impossível falar de
Fernandes sem mostrar sua incursão sob esta variada gama de temas. Este
espectro pode ser brevemente demonstrado em suas obras de maior vulto
como A função social da guerra na sociedade Tupinambá (1952) e A
integração do negro na sociedade de classes (1964). Capitalismo dependente
e classes sociais na América Latina (1973) e A revolução burguesa no
Brasil: Ensaio de interpretação sociológica (1975). São estes, trabalhos em
que Fernandes de fato se vincula ao marxismo para explicar como se erigiu o
capitalismo na particularidade brasileira e apontar os caminhos possíveis na
América Latina e, por consequência, no Brasil. A amplitude de assuntos
tematizados na obra de Fernandes reflete também um extenso número de
influências que vão desde a sociologia de Weber, até chegar em Marx
(FREITAG, 2005). Certamente são influências consideravelmente distintas
entre si e que deixam marcas profundas na obra do autor. Não é sem razão
que o ecletismo, como veremos, foi uma marca fortemente identificada ao
paulista.

A despeito das referidas experiências anteriores, a sua adesão ao marxismo é
materialmente refletida em suas produções desde suas pesquisas acadêmicas
dos anos 1970 até seus últimos escritos políticos dos 1990. Tais produções
não são resultado de um lapso instantâneo, mas o destino de um caminho que
já vinha sendo trilhado anteriormente. Mesmo as obras dos anos 1960
possuem tendências que suscitam temas como as classes sociais e a
importância dada pelo autor às mudanças sociais, à revolução. Outros fatores
como a eclosão da revolução cubana e a ditadura militar brasileira foram
decisivos para um movimento em direção ao marxismo (FREITAG, 2005).



O tema central que move os trabalhos marxistas de Fernandes é o capitalismo
dependente, elaborado primeiramente em Capitalismo dependente e classes
sociais na América Latina. Acompanhando a argumentação do autor,
podemos ler que

Esse modelo reproduz as formas de apropriação e de expropriação inerentes ao capitalismo
moderno (aos níveis da circulação das mercadorias e da organização da produção). Mas, possui
um componente adicional específico e típico: a acumulação de capital institucionaliza-se para
promover a expansão concomitante dos núcleos hegemônicos externos e internos (ou seja, as
economias centrais e os setores sociais dominantes). Em termos abstratos, as aparências são de
que estes setores sofrem a espoliação que se monta de fora para dentro, vendo-se compelidos e
dividir o excedente econômico com os agentes que operam a partir das economias centrais. De
fato, a economia capitalista dependente está sujeita, como um todo, a uma depleção permanente
de suas riquezas (existentes ou potencialmente acumuláveis), o que exclui a monopolização do
excedente econômico por seus próprios agentes econômicos privilegiados. Na realidade, porém,
a depleção de riquezas se processa à custa dos setores assalariados e destituídos da população,
submetidos a mecanismos permanentes de sobre-apropriação e sobre-expropriação capitalistas.
(FERNANDES, 1975, p. 45)

Segundo o autor, ao passo que os países latino-americanos obtinham sua
emancipação política, mantinham seus laços de dependência colonial com as
economias centrais por não terem uma economia suficientemente
desenvolvida. Este desenvolvimento tardio gerou uma série de debilidades
estruturais e flagrante dependência das economias centrais. Esta dependência
externa é respondida com a acentuação da exploração do trabalho
internamente.

Em A Revolução Burguesa no Brasil, Fernandes (1975) mostra como o
capitalismo se erigiu no Brasil, seguindo esse modelo dependente de uma
maneira particular, bem distinta do processo histórico que engendrou o
capitalismo nos modelos clássicos (europeus). Tomando a independência
como uma emancipação jurídico-política e que não modificou
estruturalmente a economia brasileira, o autor mostra que esta foi a primeira
revolução no país, guiada pelas elites seguida da introdução do liberalismo
que facilitou, por exemplo, o desenvolvimento do comércio exterior no país.
A vinda do imigrante foi fundamental para a constituição de um mercado de
trabalho e, no caso destes, rápida ascensão e associação com as elites,
enquanto os recém libertos escravos eram mantidos à margem. Nesse sentido,
à medida em que o Brasil adentrava a fase monopolista do capitalismo “a
dominação burguesa se associava a procedimentos autocráticos, herdados do
passado ou improvisados no presente” (FERNANDES, 1975, p. 207). Assim,



esse processo exploratório era obnubilado por um discurso que elevava o
nacionalismo e a democracia. Foi assim que a oligarquia “comboiou os
demais setores das classes dominantes, selecionando a luta de classes e a
repressão do proletariado como o eixo da Revolução Burguesa no Brasil”
(FERNANDES, 1975, p. 209). De maneira resumida, o capitalismo
brasileiro, marcado pela forte dependência externa e pelo exíguo
desenvolvimento, seguiu o seguinte movimento

a burguesia se moldou sob o tipo de capitalismo competitivo/.../No entanto, a burguesia atinge
sua maturidade e, ao mesmo tempo, sua plenitude de poder, sob a irrupção do capitalismo
monopolista, mantidas e agravadas as demais condições, que tornaram a sociedade brasileira
potencialmente explosiva, com o recrudescimento inevitável da dominação externa, da
desigualdade social e do subdesenvolvimento (FERNANDES, 1975, p. 220).

A conclusão do movimento de entrada no capitalismo além de ter se dado
tardiamente, conservou as características de acentuada desigualdade, baixo
desenvolvimento e autoritarismo marcados pelo passado colonial.
Resumidamente, assevera nosso autor como as particularidades do
capitalismo brasileiro se impuseram de um modo particular, mas que em nada
modificaram suas bases como sistema capitalista. De tal modo que essas
particularidades tornaram as análises que não as considerassem míopes em
relação à realidade brasileira:

A dependência e o subdesenvolvimento não eliminam esse fato. Apenas introduzem elementos
novos na formação e na manifestação de tais processos, que se ajustam, assim, à natureza do
capitalismo dependente e subdesenvolvido, o qual tende a introduzir maiores desequilíbrios
econômicos na base dos antagonismos de classes e controles políticos mais rígidos sobre os seus
efeitos (FERNADES, 1975, p. 277).

O ecletismo já referido anteriormente aparece por diversas vezes na obra que
trata do desvanecimento do capitalismo brasileiro. O autor faz recurso
variadas vezes à categoria do “espírito burguês” ou da “mentalidade
burguesa”, para mostrar como no fim período colonial já se estabeleciam
elementos capitalistas na sociedade brasileira (FERNANDES, 1975). Outro
exemplo se dá com a categoria do patrimonialismo “acoplado ao
entendimento que Max Weber tinha do problema do feudalismo” (DEL
ROIO, 2007, p. 117). Em suma, o ecletismo em Fernandes é amplamente
reconhecido mesmo por seus seguidores “A justaposição de weberianismo e
marxismo, no entanto, é visível na formulação da abolição da escravidão
como a ‘revolução social’ que marcaria a passagem da ‘sociedade tradicional’



para a ‘sociedade de classes’” (COGGIOLA, 1995, p. 22).

Florestan também se destacou pelas críticas ao socialismo real, especialmente
ao stalinisimo. Isto o manteve sempre afastado do PCB por identificar
naquele partido um aceite passivo do dogmatismo emanado da União
Soviética. Em um de seus últimos escritos, podemos acompanhar que o
autoritarismo ali presente lhe era marcante “Ele subiu na onda das
‘deformações burocráticas’, que substituíram a prioridade da revolução pela
centralidade do desenvolvimento econômico com segurança e culminaram no
terror como técnica social de condução do Estado”. (FERNANDES, p. 191,
1995). Seguiu sua vida política filiando-se ao Partido dos Trabalhadores e
participando da luta parlamentar como deputado federal por duas legislaturas.
E, muito embora tenha se filiado ao PT no fim dos anos 1980, não mantinha
perante o partido uma posição acrítica. Na seguinte passagem, o autor alerta
para a urgente reorganização do partido em direção a um programa
definitivamente radical que submergisse as querelas sindicais.

O PT vê-se impelido para a frente pelas forças sociais que ele representa, unifica e orienta para
“ocupar o poder”. Isso é pouco, no entanto, porque deve se preparar para ir mais longe:
conquistar o poder e solucionar a questão do Estado. /.../Precisa refundir os fundamentos de sua
existência e propor-se em termos mais exigentes seus problemas de organização. Se não fizer
isso, neste instante, perder-se-á como partido de massas, socialista e revolucionário. Oscilará de
posição, convertendo-se em partido da ordem, de centro-esquerda, uma fatalidade brasileira.
(FERNANDES, 1991)

A despeito do ecletismo, nosso autor irrompe as barreiras conservadoras da
academia e alimenta-a com um materialismo que não deixa negar a
acentuação da luta de classes em que os trabalhadores são sujeitos de um
predicado trágico. É memorável difusor do marxismo no Brasil tanto em seu
trabalho universitário como em sua atuação política. Suas teses ainda
repercutem e geram debates. São inexoravelmente contributivas para a
formação de consciências orientadas à luta.

Paulo Freire
Dizia Marx, em uma de suas Teses sobre Feuerbach, que “A doutrina
materialista sobre a modificação das circunstâncias e da educação esquece
que as circunstâncias são modificadas pelos homens e que o próprio educador
tem de ser educado” (MARX & ENGELS. 2007, p. 533). Tendo clara a ideia



de que a educação é uma importante mediação e, sem superestimá-la,
compreendendo suas potencialidades no interior da sociedade capitalista
como sendo importante para a formação de consciências radicais, é mister
reconhecer a posição de Paulo Freire. Seu trabalho, que proveu acesso ao
mundo do conhecimento a trabalhadores jovens e adultos no Brasil e em
diversas partes do mundo, através de métodos que privilegiaram a realidade
vivida pelos educandos (Cf: Freire, 1967; Freire, 1989), permanece vivo
através de muitos que seguem seu legado. Por isso, este é um autor que
valorizou aquela tese de Marx.

Freire deixou uma vasta obra. Importantes títulos como Educação como
prática da liberdade (1967), Pedagogia do oprimido (1968), A importância
do ato de ler (1989), e Pedagogia da autonomia (1996) dentre muitos outros.
Deixou nestas páginas importantes reflexões acerca dos rumos da pedagogia
e sua importância para a mudança radical da sociedade e relatos sobre suas
experiências como educador em diversos lugares do mundo com a execução
de métodos por ele elaborados. Suas influências se estendem, além de Marx,
por autores como Mannheim (FREIRE, 1967), além de outros particulares à
área da educação. Desenvolve, por assim dizer, uma relação de flertes com o
materialismo que tem seus pontos altos justamente sua prática educacional.

Pedagogia do Oprimido é uma obra que concentra grande parte dos mais
importantes ensinamentos do educador. Na obra, em evidente alusão à luta de
classes, Freire (1987) expõe as vicissitudes do antagonismo entre opressores
e oprimidos e da vital necessidade de sua superação. Pondera como é
fundamental a tarefa dos oprimidos em eliminar não somente sua condição
subalterna, mas também a condição dos opressores. Tarefa imprescindível
para a busca pela liberdade. Assim, assevera que alguns possíveis desvios
como a identificação do oprimido com o opressor precisam ser vencidos:
“Isto se verifica, sobretudo, nos oprimidos de ‘classe média’, cujo anseio é
serem iguais ao ‘homem ilustre’ da chamada classe ‘superior’” (FREIRE, p.
48, 1987). Todavia, apresenta a importância da formação da consciência que
possa guiar esta superação. Mostra assim que uma pedagogia do oprimido
tem a função de conscientizar os oprimidos de sua própria prática, tendo os
próprios oprimidos como sujeitos

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá, dois momentos
distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão



comprometendo-se na práxis, com a sua transformação; o segundo, em que, transformada a
realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos
homens em processo de permanente libertação. Em qualquer destes momentos, será sempre a
ação profunda, através da qual se enfrentará, culturalmente, a cultura da dominação10. No
primeiro momento, por meio da mudança da percepção do mundo opressor por parte dos
oprimidos; no segundo, pela expulsão dos mitos criados e desenvolvidos” (FREIRE, p. 40,
1987).

A educação comum ao sistema opressor é por ele definida educação
bancária. Aquela em que os saberes são meramente depositados por
educadores. Restando aí uma relação de hierarquia e acriticidade. Os
educandos recebem as informações, mas não são capazes de saber o que fazer
com o que lhes é depositado. São marginalizados, domesticados (FREIRE,
1987). O educador pernambucano prega então por uma pedagogia
transformadora que se oriente pelo universo do educando que viabilize a este
a compreensão de seu mundo, problematizando questões inerentes às suas
comunidades. Não estabelece, portanto, uma relação contraditória entre
educadores e educandos. Para que isto aconteça, é preciso que se faça recurso
à dialogicidade que o diálogo entre educador e educando sem obstáculos, sem
quaisquer obstruções causadas pela educação bancaria. Um diálogo que leve
em conta de fato o mundo do educando. E assim, através de temas geradores,
deve-se inserir paulatinamente os conteúdos (FREIRE, 1987).

Nosso autor recorre à alusão à luta de classes para explorar os antagonismos
do campo pedagógico, mas não retorna à luta de classes para mostrar como a
pedagogia libertadora pode contribuir para sua superação. Não aparece
definido nestes escritos, por exemplo, se existe uma identidade direta entre a
pedagogia libertadora e a práxis libertadora ou mesmo se há um elo entre a
ambas. Ressaltando a necessidade de não superestimar a educação ou
qualquer outra mediação importante, é preciso valorizar seu papel no interior
da luta de classes considerando seus limites sob a pena de decair num
idealismo que anularia seu estatuto real. Isto não demonstraria quais as suas
reais potencialidades e limites. Sem abandonar estas questões, é interessante
acompanhar algumas das várias experiências do autor relatadas por ele
próprio.

Algumas experiências relatadas pelo próprio Freire são interessantes para
compreender mesmo os limites de sua pedagogia, para, reiteramos, não a
superestimar. Uma de suas primeiras e mais importantes experiências ocorreu



em 1962 num projeto com apoio governamental que reduzir o analfabetismo
na população brasileira, não obstante a interrupção após o golpe de 1964,
obteve sensível sucesso e foi estendido para o restante do país enquanto
perdurou

Assim, entre junho de 1963 e março de 1964, desenvolveram-se cursos de capacitação de
coordenadores em quase todas as capitais dos estados (somente no Estado da Guanabara
inscreveram-se quase 6.000 pessoas; houve também cursos nos Estados de Rio Grande do Norte,
São Paulo, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Sul, atingindo a vários milhares de pessoas).
(FREIRE, 1967, p. 10)

Em A importância do ato de ler, podemos acompanhar as experiências em
São Tomé & Príncipe. Afirmou o autor que os resultados obtidos puderam
desvelar os problemas reais daqueles trabalhadores (FREIRE, 1989).
Diversos temas ligados ao quotidiano dos trabalhadores vinham sendo
tratados, sendo de fato a aplicação da dialogicidade anunciada na obra
anterior. Contudo, não existiu ali um movimento suficientemente capaz de
irromper a opressão, muito embora o complexo educacional tenha se
resolvido, outras mediações não puderam sustentar uma práxis libertadora.

Caio Prado Júnior
A questão das particularidades do capitalismo no Brasil (ou mesmo da
própria vigência ou não desse modo de produção em nossas terras) foi debate
renitente no pensamento brasileiro durante boa parte do século XX
(FONTES, 2007). Diferentes fatores ligados ao desenvolvimento global do
capitalismo no período evidenciavam a pertinência dos rumos tomados por
estes debates.

No início do século XX, a divisão internacional do trabalho centrada na
exploração dos recursos naturais mundo a fora pelos países centrais favorecia
o desenvolvimento do capitalismo internacional ao passo que, no Brasil, a
massa de trabalhadores livres permanecia vinculada aos meios de produção
agrários (e, portanto, não totalmente livre para o capital). Vê-se aí ambiente
propício para a polarização entre modernistas/modernizadores e
conservadores, industrialistas e agraristas, urbanos e rurais no campo das
discussões intelectuais (FONTES, 2007).

A partir do fim da II Guerra Mundial, o panorama é o das lutas populares e da



resposta organizativa do Estado pautadas cada vez mais pela questão da
(im)permeabilidade dos diferentes estratos sociais na gerência dos interesses
estatais e em sua forma de organização, manifestas nas querelas em nome da
garantia e ampliação de direitos. Esse giro no foco das reivindicações
populares e no modus operandi estatal foram desencadeados por uma
expansão industrial carente de mudanças na sociabilidade e na política
compatíveis com os padrões dos países centrais industrializados. Tais fatores
subsidiaram contendas teóricas cujo objetivo era compreender o principal
impeditivo da adaptação dos padrões anglo-saxônicos e europeus à nossa
realidade. Dentre estas empreitadas teóricas destaca-se a da composição
“racial” do povo brasileiro (tome-se de exemplo Gilberto Freyre), a da
persistência de uma forma de “patrimonialismo” herdado da colonização
portuguesa na gestão dos interesses públicos pública e, ainda, a da
subserviência ao poderio expansionista dos países centrais (obstando a
autonomia política necessária à expansão capitalista) (FONTES, 2007).

A síntese evidentemente simplista feita aqui sobre os principais fios
condutores do pensamento brasileiro no que toca o mérito das
particularidades do capitalismo no Brasil nos serve de alicerce para entender
a importância do pensamento de Caio Prado Jr. para o marxismo brasileiro.
É, portanto, sobre este turbilhão de eventos que se debruça Caio Prado, tendo
o mérito de proceder em uma análise da realidade brasileira que busca se
manter próxima, no que diz respeito às particularidades do capitalismo,
próxima o quanto possível das conclusões já traçadas pelo próprio Marx.
Senão, vejamos:

os fatos históricos [...]  não se desenrolam em dois planos que seriam, um deles, aqueles fatos
propriamente; e o outro, o da problemática e das decisões a serem aplicadas aos mesmos fatos.
Em outras palavras, não se podem destacar - embora se distingam, mas dialeticamente se liguem,
isso é, se integrem em conjunto num todo - os fatos históricos (que são acontecimentos políticos,
econômicos e sociais) da consideração desses mesmos fatos, do conhecimento ou ciência deles,
para o fim de lhes dar este ou aquele encaminhamento desejado. Os fatos históricos, humanos
que são, diferem dos fatos físicos que são exteriores ao Homem. Neles, pensamento e ação (que
constitui o fato) se confundem, ou antes se interligam num todo em que, separados embora, se
compõem em conjunto. O Homem é nos fatos de que participa, simultaneamente autor e ator, ser
agente e ser pensante; e é agente na medida em que é pensante, e pensante como agente. Não
pode assim - e de fato não é assim que se passam as coisas - dirigir os acontecimentos, nem
mesmo considerá-los adequadamente e os analisar, de fora deles. E direção e análise já
constituem em si, e por si, propriamente fatos que também hão de ser levados em conta.
(PRADO JR., p. 30, 2000)



Essas considerações preliminares encontradas ainda no primeiro capítulo de
A revolução brasileira traduzem hábil apreensão do expressivo ensinamento
marxiano de que as circunstâncias fazem os homens, assim como os homens
fazem as circunstâncias (MARX; ENGELS. 2007). Sem essa constatação
primordial de Caio Prado, talvez as investigações sobre a realidade do
capitalismo no Brasil não pudessem ter alcançado tamanha retidão. Para o
autor, nem a história se faz por si mesma, automaticamente, nem os homens a
fazem de maneira arbitrária, impondo-lhes desenvoltamente seus desígnios
(KONDER, 2007). É, de novo, o próprio Marx (em A Ideologia Alemã) a
fonte para tais constatações:

a história não termina por dissolver-se, como “espírito do espírito”, na “autoconsciência”, mas
que em cada um dos seus estágios encontra-se um resultado material, uma soma de forças de
produção, uma relação historicamente estabelecida com a natureza e que os indivíduos
estabelecem uns com os outros; relação que cada geração recebe da geração passada, uma massa
de forças produtivas, capitais e circunstâncias que, embora seja, por um lado, modificada pela
nova geração, por outro lado prescreve a esta última suas próprias condições de vida e lhe
confere um desenvolvimento determinado, um caráter especial [...]. (MARX; ENGELS, p. 43,
2007).

Daí uma das grandes contribuições de Caio Prado não só para o
desenvolvimento científico no que diz respeito ao conhecimento da
particularidade da sociedade brasileira, mas também para a própria luta
política visando a transformação da realidade: intelectual marxista
comprometido com um projeto revolucionário precisa reconstruir o quadro,
compreender os problemas postos pela vida, avaliar as condições materiais,
para poder entender criticamente as iniciativas, as propostas, os anseios, o
ânimo com que os homens se movem na arena de luta na qual se vêem
colocados (KONDER, 2007). A assimilação dessa dimensão do pensamento
marxiano revela-se tanto mais grandiosa quanto relembramos que no começo
da década de 1930, o norte do movimento comunista mundial
metamorfoseava-se, afastando-se cada vez mais das reflexões de Lênin,
erguidas sobre os ombros de Marx e Engels, e a aproximando-se do
“marxismo-leninismo” (FONTES, 2007) propagandeado pela União
Soviética e pela Internacional Comunista, sob influência da direção stalinista.
 

O autor da Evolução política do Brasil, como comunista que era, não ficou imune ao charme da
União Soviética (conforme se vê no livro URSS, um novo mundo, de 1934). Não se notam,
entretanto, em sua “interpretação materialista” da história do Brasil, as marcas mais evidentes do
estilo que o stalinismo conferiu ao “marxismo-leninismo”, como, por exemplo, o esvaziamento



da subjetividade (reduzida à liderança do partido revolucionário e praticamente negada às massas
populares), o primado de uma objetividade cega (a inexorabilidade da marcha para o socialismo,
sustentada por um conjunto de fórmulas dogmáticas), uma esquematização empobrecedora de
todas as contradições, uma atitude de feroz reserva em face do “novo” e das surpresas que lhe
são inerentes, bem como o recurso sistemático a um bem montado arsenal de citações
legitimadoras. (FONTES, 2007)

Certamente, escapar da pressão externa, decorrente da codificação oficial do
“marxismo-leninismo” (FONTES, 2007) foi um dos grandes feitos de Caio
Prado, indo de encontro, inclusive às elaborações políticas e teóricas do
comitê central do partido pelo qual militava – o PCB. Exemplo disso foi
exatamente a sua insistência sobre o caráter capitalista da relação de classes
no Brasil (FONTES, 2007). Prado Jr. considerava que a formação social
brasileira, desde a colônia, já estaria plenamente imersa nas relações
capitalistas dominantes externamente – então de caráter mercantil (idem).
Isso se evidencia em Formação do Brasil Contemporâneo, onde afirma que “a
colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial,
mais completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que
ela, destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em
benefício do comércio europeu” (PRADO JR., p.  1969). Na verdade, uma
das suas maiores polêmicas com o Partido Comunista seria justamente
decorrente dessa brilhante análise. À época, o PC defendia a tese do Brasil
feudal, advogando pela revolução “nacional-democrática” a fins de
consolidar a etapa da revolução burguesa, instaurando o capitalismo no país
(maior exemplo disso é o apoio do PCB, iconicamente manifesto na figura de
Luiz Carlos Prestes, à permanência de Getúlio Vargas na presidência em
1945), para que, posteriormente, a etapa do socialismo pudesse ser alcançada
por uma revolução proletária. Mas

Prado Jr. combateu a tese da transplantação do feudalismo para a colônia, ressaltando a
importância da escravidão, considerada, porém, como uma modalidade de escravidão capitalista,
cujo conteúdo essencial seria dado pelo papel do “europeu que vem especular, realizar um
negócio, fazendo-se para isto o empresário, dirigente e administrador da empresa” (...) e “de
outro lado, o trabalhador de raça exótica (...) sem outro papel na empresa que contribuir com sua
força de trabalho”1. Consequentemente, ao longo do século XX, as dificuldades não residiriam
na existência de restos feudais ou pré-capitalistas, posto que o caráter capitalista derivaria dos
primórdios da colonização, mas adviriam de um capitalismo colonizado, incompleto. (FONTES,
2007)

O PCB, por outro lado conservaria a sua linha por muitos anos. A tese
etapista da revolução brasileira levaria o partido a privilegiar a frente



democrática e a conceber a radicalização do movimento operário como um
fator de risco à transição (SILVA, 2005), o que se expressa no apoio ao
governo Sarney e a Nova República e [...] ainda na crítica à Central Única
dos Trabalhadores (CUT), na conseqüente formação de outra central
sindical, a Central Geral dos Trabalhadores (CGT) e na defesa do pacto
social (SILVA, 2005).

A atualidade da obra de Caio Prado demonstra o cunho militante de seus
estudos e a sua fidelidade (ainda que com uma série de fragilidades) à uma
análise científica comprometida com a reta compreensão da realidade. É
justamente esse o maior legado do escritor, pois para compreender a
peculiaridade do capitalismo no Brasil, com seu aspecto dependente e com a
manutenção de seu papel agrário-exportador é imprescindível entender que a
posição dominante e decisiva que o capital internacional [ocupa] na
economia brasileira tende permanentemente a reconduzi-la para a anterior
situação centrada na função exportadora (PRADO JR, 1978b). Dessa forma,
fica evidente, contra diversas teses equivocadas, a ligação do capitalismo
internacional com o nosso velho sistema colonial fundado na exportação de
produtos primários (PRADO JR, 1978b). O que Prado Jr constatava e m
1977, infelizmente não perdeu a sua correspondência com a realidade:

deixamos de ser, em nossos dias, o engenho e a ‘casa grande e senzala’ do passado, para nos
tornarmos a empresa, a usina, o palacete e o arranha-céus; mas também o cortiço, a favela, o
mocambo, o pau-a-pique [...]. Essencialmente, contudo, com as adaptações necessárias
determinadas pelas contingências no nosso tempo, somos o mesmo do passado. Senão
quantitativamente, na qualidade, na “substância”, diria a metafísica aristotélica.  Embora em
mais complexa forma, o sistema colonial brasileiro se perpetuou e continua muito semelhante.
(PRADO JR., 1977)

Pelo exposto, conclui-se que, definitivamente, a leitura sincera da obra de
Caio Prado Jr é indispensável àqueles que almejam compreender a realidade
social brasileira.
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Marxismo e Teorias da Organização
Rossi Henrique Chaves
Henrique Leão Coelho

Jade Mariá Pais Vaz de Melo

Ferraz, em outro capítulo dessa obra, destaca que a área de Estudos
Organizacionais, enquanto um campo de produção de conhecimento que se
advoga contra-hegemônico, embora institucionalizada no final da década de
90 do século passado, tem mais histórica do que isso. Alguns intelectuais
foram personagens importantes dentro do campo da Ciência Administrativa
por produzirem um conhecimento de resistência aos avanços do Capital e, até
hoje, suas obras condicionam o ser dos pesquisadores dos estudos
organizacionais. Iniciaremos a breve apresentação por Maurício Tragtenberg.

Maurício Tragtenberg
Maurício Tragtenberg (1929-1998) foi um sociólogo e professor brasileiro
que se dedicou aos estudos de variados temas, entre eles: política, sociologia,
educação e história. Do início da vida em Porto Alegre até sua ida para São
Paulo, onde cursou Ciência Sociais e se formou em História - mesmo não
tendo formado no ensino primário - Tragtenberg teve contato com as leituras
de substrato socialistas e anarquistas. Pertenceu na juventude ao Partido
Comunista Brasileiro (PCB) e ao Partido Socialista Revolucionário (PSR), já
mais velho à Liga Socialista Independente (LSI), e também ao trabalhar com
as unidades sindicais teve contato com as entidades de base do PT.
Tragtenberg durante sua militância política sempre transitou entre diversos
espaços e partidos políticos, permanecendo independente deles (SILVA,
2008). No campo da gestão pública, foi um crítico duro à burocracia,
incluindo nesse mote a crítica à burocracia universitária.

Tragtenberg nunca se contentou com sua militância intelectual no âmbito
acadêmico e sempre conciliou juntamente a ela um trabalho com o
movimento sindical operário. Silva (2008) aponta que para Tragtenberg “a
maior contribuição do intelectual resume-se, assim, a dar uma força ao
movimento.” (p.113), isso porque, ainda para Tragtenberg, “na medida em



que o trabalhador assume o conhecimento, o intelectual torna-se
desnecessário” (p.113). Logo, ele considerava que os intelectuais precisavam
descer do seu “pedestal” e abandonar a “postura de iluminado”, e de fato
assumir um compromisso com os oprimidos, sobretudo “falar a língua do
trabalhador” (p.114) e também “saber ouvi-los” (p. 114). Nos textos e nas
palavras que ele proferia nos sindicatos ou associações de trabalhadores, ele
sempre exercitava a linguagem dos oprimidos evitando procedimentos e ou
linguagem acadêmica. Sua práxis era ao mesmo tempo uma afirmação da sua
convicção libertária e também uma crítica ao “homo academicus” (SILVA,
2008).

O trabalho “A planificação: desafios do século xx” foi sua garantia de
entrada na Universidade de São Paulo por vestibular (dada a não formação
regular e seu autodidatismo1). O livro foi publicado em 1967 e contém uma
heterogeneidade temática abordando autores, de Nietzsche à Lenin, passando
por Kant, Max Weber e Marx (estes dois últimos se tornam as principais
referências para Tragtenberg), e pode ser interpretado como uma tentativa de
percepção das implicações e necessidades sociais dentro das contradições da
sociedade capitalista. O autor também abordou os dilemas sociais e
econômicos da Revolução Russa.

O livro que resulta do término de seu doutorado (1973) é “Burocracia e
Ideologia”, através do qual o autor consegue discorrer sobre o imperativo
dominante do aparato burocrático, traçando as performances da burocracia
asiática, russa e do mundo ocidental capitalista.

Para Paes de Paula (2002, p.128), nesta obra,

“...Tragtenberg denuncia o caráter ideológico das teorias administrativas, além de realizar uma
minuciosa análise do pensamento weberiano, resgatando uma das principais preocupações do
sociólogo alemão: a burocracia como um tipo de dominação. Tragtenberg também demonstra
que as teorias administrativas nascem predestinadas a garantir a produtividade nas organizações,
sofrendo, portanto, de uma inexorável vocação para harmonizar as relações entre capital e
trabalho.”

Junto a isso, o autor questiona o aprisionamento das subjetividades pelas
teorias administrativas, por meio de uma concepção naturalizadora do
processo produtivo, que oculta as contradições estruturais e os interesses de
classe, universalizando o interesse particular da classe burguesa. Tal processo



também é destrinchado em seu livro “Administração, poder e ideologia”
(2005), lançado em 1980, discernido criticamente as sofisticações do
processo de expropriação física e psíquica executada pelo capital através de
sua ideologia de democratização e horizontalização do processo de produção
nas unidades produtivas. A seguir é possível perceber a influência do
marxismo nas análises de Tragtenberg sobre as questões que apontamos,

“A visão do mundo de cada um depende de ele ser ou não proprietário de meios de produção, de
sua situação ser mais ou menos garantida, mais ou menos lucrativa, de possuir mais ou menos
poder sobre os outros, de procurar proteger sua propriedade e seu poder, ou bem conquistá-los
para si ou para a coletividade; as relações intersubjetivas dependem muito da posição de cada um
na sociedade.” (TRAGTENBERG, 2005, p.38)

De acordo com Motta (2001, p.64),

“A produção acadêmica de Maurício guarda uma grande especificidade: em primeiro lugar,
quebra o tabu de trabalhar Marx e Weber em um mesmo texto; em segundo lugar, rompe com o
marxismo ortodoxo, em direção a um marxismo “autogestionário”, em que a influência de várias
tendências se faz sentir, inclusive as anarquistas.”

No campo intelectual, Tragtenberg transita entre as potencialidades teóricas
de diversos autores, fazendo comungar conhecimentos (Ex: Marx e Weber).
Na dimensão prática, o autor conclui seu posicionamento contrapondo-se à
quaisquer vias autoritárias, inclusive nas propostas socialistas ao fazer duras
críticas ao stalinismo. Três livros discorrem, de maneira bastante didática,
opondo-se ao academicismo conceitualista e, por vezes, prolixo e
circunlóquio, sobre o tema: “Marxismo heterodoxo” (1981), “Reflexões
sobre o socialismo” (1986) e “A Revolução Russa” (1988).

Paes de Paula (2008) situa Tragtenberg a partir da análise de suas obras
“entre  os anarco-marxistas, que também são denominados marxistas
libertários, socialistas libertários, comunistas libertários, comunistas
conselhistas ou marxistas autogestionários” (p. 954). No campo da
administração, entre outras coisas, Tragtenberg atuou como professor da
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
tendo como alvo de suas críticas as teorias organizacionais e a heterogestão, e
a defesa e valorização da autogestão, isto é, pensando o processo produtivo
como composto e dirigido pelos trabalhadores. Paes de Paula (2008, p. 958)
aponta que em Tragtenberg “as teoria administrativas” são “como produtos
de determinadas realidades históricas, analisando principalmente a Escola



Clássica e a Escola de Relações Humanas”, ou seja, podemos compreender
que para o autor um dos papéis das teorias administrativas era auxiliar as
organizações no processo de adaptação quando submetidas à novos modelos
de gestão em decorrência de um processo de expansão da acumulação
capitalista. Se pensarmos na forma como o capitalismo se organiza na
contemporaneidade é possível perceber a atualidade de suas críticas às teorias
da administração.

Fernando Claudio Prestes Motta
Fernando C. Prestes Motta (1945-2003) foi professor titular da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo (FGV/EASP) e também lecionou
no Departamento de Administração Escolar e Economia da Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP). Graduou-se em
Administração de Empresas pela FGV/EASP e nessa mesma instituição
obteve o título de mestre e doutor em Administração.

Motta é notadamente conhecido por suas abordagens sobre as organizações,
onde, em suas análises, abordou seus aspectos sociológicos e culturais. Suas
maiores influências teóricas estão em Karl Marx, Max Weber e a Escola de
Frankfurt2. Para Paes de Paula (2005, p.13), “a análise dos seus livros e
artigos nos permite acompanhar a evolução do seu pensamento, que caminha
do marxismo para a psicanálise e da crítica da racionalização burocrática para
a centralidade da psique humana no estudo dos fenômenos organizacionais”.

Motta publicou 11 livros3 que abordam diversas temáticas e, entre eles,
podemos destacar os mais conhecidos e influentes, tais como “Teoria Geral
da Administração: Uma Introdução” (1974), que foi seu primeiro livro;
“Empresários e Hegemonia Política” (1979); “Introdução à Organização
Burocrática” (1980), escrito com Bresser Pereira; “Burocracia e Auto-
gestão: A Proposta de Proudhon” (1981), originado de sua tese de
doutorado; “O Que é Burocracia?” (1981); “Participação e co-gestão: novas
formas de administração” (l982) e “Organização e poder: estado, empresa e
escola” (1986), proveniente de sua tese de livre docência.

É considerado um dos mais importantes intelectuais brasileiros,
principalmente por sua contribuição de uma análise crítica a partir das teorias



organizacionais. Foi colega e amigo de Maurício Tragtenberg, sendo
influenciado por suas ideias e produções. Suas críticas, segundo Bresser-
Pereira, eram voltadas à “tecnoburocracia das organizações burocráticas,
combinando conceitos marxistas e weberianos” (2003, p. 116). As críticas
também tinham como alvo a heterogestão das empresas capitalistas e também
a burocracia das grandes organizações nacionais (privadas e públicas). As
saídas para qual o autor apontava a partir dessas críticas convergiam à
autogestão dos trabalhadores. Motta definiu autogestão como, “um sistema
no qual a coletividade se auto-administra. Portanto, não se trata de participar
de um poder, mas de ter um poder”. (1984, p. 204). Ainda sobre autogestão e
poder, Faria (2002) ressalta que a produção científica de Motta é “marcada
permanentemente pelo tema do poder” (p. 164), entende-se como poder para
Motta de uma maneira geral a “dominação política de classe” (p. 165).

Dedicado às análises das organizações e teorias da administração, Motta se
debruçou na complexa sobreposição da dominação nas relações de trabalho,
onde repercutia diretamente a reprodução da opressão e exploração no mundo
contemporâneo a partir de uma minoria que detêm o poder através do
controle das organizações. Nesse contexto, Motta (1984, p. 199) fala sobre o
papel do administrador e aponta claramente a dicotomia presente no próprio
verbo, onde:

Do ponto de vista meramente descritivo, administrar é planejar, organizar, coordenar, comandar
e controlar [...]. Entretanto, nem sempre se atenta para o fato de que se administrar é planejar,
organizar, coordenar, comandar e controlar; ser administrado significa ser planejado, organizado,
comandado e controlado. Também não se atenta para o fato de que quem administra é uma
minoria, enquanto que a maioria absoluta da população é administrada. O que observei serve
apenas para indicar que a administração possui também um significado político frequentemente
negligenciado. Do ponto de vista político, administrar significa exercer um poder delegado.

Aliada a essa visão crítica do papel do administrador e do poder
organizacional, Freitas (2014) destaca que Motta enxergava nas organizações
e na sociedade, “brechas” (diante das opressões do trabalho) pelas quais os
indivíduos poderiam se tornar protagonistas de mudanças, inclusive
mudanças profundas no modelo de gestão.

A produção científica de Motta a partir do final da década de 80 é marcada
por uma aproximação do autor com o campo da psicanálise, como
previamente anunciamos. Paes de Paula (2005) aponta que essa migração do



autor partiu de uma “autocrítica de sua leitura marxista e weberiana das
organizações, admitindo que estes suportes teóricos não incluem a psique
individual e coletiva.” (p. 13). Paes de Paula (2005) aponta ainda que Motta,
ao final de sua vida, passou a pregar que “uma sociologia que incorpora a
abordagem psicanalítica deve romper com a visão totalizante dos grupos e
indivíduos e levar em consideração: o comportamento dos sujeitos no grupo,
o grau de consciência individual em relação aos problemas” (p. 14). A fase
intelectual final do autor sugere que ele esteve em busca de aprimorar a
análise crítica das organizações capitalistas, e viu na psicanálise as
potencialidades necessárias para isso. É possível destacar então que em sua
“fase final” Motta afastou-se da corrente marxista, sobretudo a partir da
crítica das leituras estruturalistas da obra marxiana (como as de Althusser,
por exemplo).

José Henrique de Faria
José Henrique de Faria é professor titular da Universidade Federal do Paraná
(UFPR) e do programa de Pós-graduação em Administração, especializado
na área de Estudos Organizacionais. É fundador da Sociedade Brasileira de
Estudos Organizacionais – SBEO. Entre 1994 e 1998 foi reitor da UFPR.
Com formação em Ciências Econômicas e Administração, Faria coordena o
EPPEO, grupo de pesquisa vinculado à UFPR, dedicando-se ao estudo do
sociometabolismo do capital, mais especificamente, das relações de poder
estabelecidas no âmbito do trabalho, produzidas e geridas pelos mecanismos
do capital no interior das organizações, ou melhor descritas, como unidades
produtivas. Faria foi amigo próximo de Tragtenberg e Motta, tendo ainda
trabalhado com eles.

Suas produções versam criticamente sobre a sofisticação dos mecanismos de
controle do processo de produção capitalista, identificando e destrinchando o
aparato de poder instaurado nas unidades produtivas, que avança sempre em
torno da maior eficácia na dinâmica de exploração física e psíquica dos
trabalhadores. É diante de tal constatação, cerne do metabolismo do trabalho
no modo de produção capitalista, que os modelos produtivos serão analisados
e constrangidos à crítica de cunho marxiano. Organiza-se, pois, o que vem a
ser chamado como Teoria da Economia Política do Poder, que vai ser
materializada na formação e designação do grupo oficializado, em 2002, pela



UFPR, o EPPEO.

Seu trabalho científico possui viés crítico dentro da área de teoria
organizacional, exercendo críticas às teorias clássicas da administração
sendo, por isso, menos disseminado, discutido e visibilizado perante o
mainstream da administração. A produção de Faria contraria a produção
ideológica burguesa, direcionada para formação de administradores pró-
capital, não críticos, nem mesmo questionadores da formação naturalizada e
diretiva ao escopo do lucro e de sua indeterminada potencialização. É,
portanto, um ataque crítico à condução dos manuais e da docência que
mitiga, oculta e deforma intelectualmente as contradições concretas do modo
de produção capitalista.

As críticas de Faria tratam de uma confrontação com o capital e com a tarefa
de harmonização e ocultamento conduzido ideologicamente pelas escolas,
teorias e cursos de administração, fazendo uso de casos empíricos, da própria
análise material como fonte primordial.

O livro “Economia Política do Poder”, de José Henrique de Faria, sintetizado
em três volumes, foi resultado de 25 anos de reflexão sobre o assunto. Paes
de Paula (2005b, p. 122) aponta que a proposta intelectiva dos livros é trazer
“uma densa e sólida discussão sobre as relações de poder nas organizações
sob uma perspectiva crítica”, Paes de Paula (2005b, p.122) aponta ainda que

Inspirado pela teoria crítica frankfurtiana, o autor procura fundar uma linha de pensamento por
ele denominada economia política do poder, uma concepção interdisciplinar do estudo do poder
nas organizações que abrange as ciências econômicas, as ciências sociais, a história e a
psicossociologia.

Em sua obra Faria discorre sobre conceitos como classe social, expropriação,
meios de produção, valorização, tecnologias físicas e de gestão, práxis,
discursos para arregimentar a teoria da economia política do poder4. O autor
também destrincha os modelos produtivos do capital, tratados
convencionalmente pela teoria da evolução organizacional, dando o plano
real e contra-aparente do processo que, em síntese, realiza a sofisticação das
vias explorativas do capital. Nesse sentido Paes de Paula (2005b, p.123) diz
que

Faria explora o paradoxo existente entre a práxis e o discurso nas organizações, realizando uma



discussão sobre responsabilidade social e democracia que revela como as organizações estão
reelaborando o controle social por meio do discurso da ética corporativa.

Do taylorismo-fordismo ao toyotismo, as estratégias de gestão do trabalho
são analisadas e desnudadas em seus vieses particularistas, classistas e
impositivo contra a vida do trabalhador em sua autonomia criativa autêntica,
material e abstrata. No terceiro volume de “Economia Política do Poder”
(2007), o professor destaca, ao final do livro, possibilidades autogestionárias,
cooperativas e outros modelos de sociabilidade e produção da vida material
aliando, consequentemente, a produção de novas subjetividades e
intersubjetividades contra hegemônicas. Em trabalhos posteriores com
comunidades autogestionárias e associações, Faria faz ressalvas à essas
possibilidades autogestionárias, principalmente à Economia Solidária, ao não
considerar essa opção gestionária como contra-hegemônica, considerando-a,
assim, mais um espaço de reorganização do capital produtivo.

Questionando as bases econômicas do capitalismo, assim como suas
reverberações condicionantes às instituições culturais e políticas, a
superestrutura, José Henrique de Faria edifica a constatação e a contestação
da inerente exploração do trabalho, da objetificação do trabalhador e do
aparato ideológico como uma articulação intelectual instrumentalizadora e
camufladora do processo real societário-produtivo. No âmbito
organizacional, Faria pretende desedificar a organização, quer dizer, retirá-la
da condição de entidade metafísica e no desfazimento de tal dissimulação,
apresentando a sua verdadeira face de construto histórico-social.

É, pois, na tensão entre sujeito e objeto que se depara o conhecimento. Nem
por aspectos metafísicos, nem pelo empirismo, se toma conta da realidade: é
na dialética sujeito-objeto, mediada pelo pensamento, que se conurbam
consciência-realidade. É assim que a pesquisa da Economia Política do Poder
procura nas organizações – unidades produtivas- os mecanismos
controladores e manipulativos da relação objetivo-subjetivo, sejam as que
atuam de maneira manifesta ou as que atuam de maneira oculta. Destarte,
Faria analisa o amoldamento do inconsciente, do subjetivo consciente e do
comportamento (já) automatizado.

Para Faria (2014, p.69),

Na perspectiva de Teoria da Economia Política do Poder o método de produção do conhecimento



tem por fundamento a primazia do real sobre a ideia, entendendo, contudo, que o real para ser
apropriado pela consciência necessita da mediação do pensamento, recusando tanto o empirismo
quanto o idealismo. A inscrição da matéria na consciência mediada pelo pensamento não se
constitui nem em uma tradução direta, sem intermediação, nem em uma elaboração metafísica,
mas em uma interação dialética, tensionada e dinâmica, marcada pela complexidade e pelas
contradições entre o sujeito e o objeto.

É preciso destacar, por fim, assim como reflete o próprio autor, baseado na
perspectiva marxista, que é preciso adentrar primeiramente o nexo
substancial e lógico da realidade para depois atingir a teoria que dê conta de
explicá-lo, e não ao contrário, com a pretensão teórica apriorística e
presunçosa diante do complexo total da realidade (ainda que na exposição da
pesquisa, como destaca Faria, se exponha inversamente.). Assim, Faria
contribui na demonstração de que “administração” não é uma unidade
semântica, quanto antes uma heterogeneidade forçada a uma harmonia
perniciosa à compreensão total da realidade.

Nota sobre os autores abordados

Traduzindo a alienação5, no modo de produção capitalista, desde a
dominação sobre os meios de produção, a compra e venda da força de
trabalho (condição à qual o indivíduo moderno se reduz), a deformação das
subjetividades em prol dos impositivos do mercado, a produção do
trabalhador para além de suas necessidades (produzindo o mais valor),  a
heteronomia na gestão do trabalho e a falta de sentido no trabalho
fragmentado, podemos dizer que a partir dos autores que abordamos, é
função urgente para os novos pesquisadores que se incumbirem da análise
crítica avançar para além das correntes teóricas e científicas do mainstream
da administração que é comprometida com a manutenção do sistema de
capital.

Notas sobre grupos de pesquisas marxistas no
Brasil na área da administração
No Brasil, a partir da década de 2000, se consolidaram grupos de pesquisas
no campo das ciências administrativas que se dedicam a pesquisar as
problemáticas oriundas das questões vinculadas ao trabalho, a gestão e as
organizações (conceito que não encontra consenso entre esses grupos). Esses



grupos são influenciados, em maior ou menor medida, pelos pensamentos de
Marx e de distintas correntes marxistas. Dentre eles, vamos destacar três
grupos que se vinculam institucionalmente ao CNPQ, que são compostos por
pesquisadores que atuam em instituições como a Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), as quais se destacam como espaços mais abertos a
estudos que abrangem uma perspectiva crítica.

O grupo de pesquisa Trabalho e Marxismo (Trama) liderado por Elcemir
Paço Cunha, atualmente professor da UFJF, concentra suas discussões numa
abordagem da ontoprática derivadas de discussões e influências lukacsiana. O
grupo possui três linhas de pesquisa: a) Marxologia e Estudos marxistas; b)
Práxis e mediações sociais para a transição; c) Trabalho, subjetividade e
superestrutura ideológica. Vinculado a este grupo e atuando na UFMG, temos
o Núcleo de Estudos Críticos: Trabalho e Marxologia (Nec-TraMa), liderado
pela professora Deise Luiza da Silva Ferraz.

Na UFPR se organiza o grupo de pesquisa Economia Política do Poder e
Estudos Organizacionais (EPPEO), liderado por José Henrique de Faria, onde
as pesquisas do grupo transitam pela base do materialismo histórico dialético
até as teorizações críticas frankfurtianas, colhendo também da
psicossociologia e da psicanálise fundamentos críticos, que desembocaram ao
final em uma epistemologia interdisciplinar de pesquisa designada como
epistemologia crítica do concreto. As linhas de pesquisa do grupo são: a)
Epistemologia Crítica do Concreto, Metodologia e Teoria; b) Estado, Poder e
Políticas Públicas; c) Formas Coletivistas de Gestão, Poder e Trabalho; d)
Modelos Produtivos, Relações e Organização do Trabalho; e) Organização,
Trabalho e Subjetividade; f) Poder e Gestão Democrática Sustentável; g)
Políticas Urbanas, Planejamento e Poder.

Na UFRGS se organiza o grupo de pesquisa Organização e Práxis
libertadora, liderado por Maria Ceci Araujo Misoczky. As pesquisas do grupo
abrangem o resgate de pensadores latino americanos na perspectiva da crítica
do capital na tentativa de alcançar um conhecimento apoiado na práxis das
lutas e movimentos sociais. O grupo trabalha com as linhas de pesquisa: a)
Lutas sociais na formação e transformação do Estado; b) Organização para



produção e acesso ao conhecimento: concepções em disputa; c) Organizações
Dialógicas; d) Práticas organizacionais de lutas e movimentos sociais; e)
Pensamento social brasileiro – contribuições para os estudos organizacionais
e para a administração pública.
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Notas
1Faço uso no presente texto de extensa influência de basicamente Marx,
Lukács e Chasin. De Marx foram variados materiais. De Lukács (2012;
2013), fiz uso da Ontologia do ser social, e de Chasin (2009), do Marx -
Estatuto ontológico e resolução metodológica. Evitei propositalmente curtas
ou longas citações, correndo risco de perder rigor na demonstração de
algumas provas. Tentei compensar isso com uma exposição mais direta e
orientada para quem começou ou pretende começar incursões no
materialismo de Marx. Mas apresento também questões que vão além daquilo
que esses autores permitiram, preenchendo um déficit existente sobre a
ontogênese da função de direção. É preciso dizer que, na qualidade de
introdução, não igualo Marx e Lukács e nem foi possível um tratamento
dedicado ao estatuto do trabalho ou da política em cada um deles. Submeti as
diferenças ao esforço de apontar para a ontogênese da função de direção
ainda que isso implique achados inicialmente abstratos.

2O problema do trabalho em Marx é objeto de muita discussão. Entendo que
se trata de uma categoria embutida em uma outra, mais ampla, chamada
atividade sensível e que abarca outras dimensões da vida, mesmo em eras
regredidas no tempo. Se destaco o trabalho é para limitar a análise ao plano
econômico como ponto de partida.

3Assim como me limito inicialmente a isolar a atividade produtiva (trabalho)
em meio às atividades sensíveis, abro mão de discutir inicialmente nesse
ponto que a objetividade transcende o próprio plano da natureza. As relações
sociais são, para o próprio homem, objetividade. A prática, portanto, não
desemboca tão somente sobre elementos naturais. Como escreveram Marx e
Engels (2007, p. 39) num ponto em que se interrompe o manuscrito de 1847,
“Até o momento consideramos principalmente apenas um aspecto da
atividade humana, o trabalho dos homens sobre a natureza. O outro aspecto,
o trabalho dos homens sobre os homens...”.

4Ver nota anterior.

5Não devemos, com isso, ceder à tentação de identificar diretamente essa



regulação com as leis protetivas do trabalho desenvolvidas milênios mais
tarde sob o modo de produção capitalista que ainda estudaremos. As lutas
sociais do século XIX não são redutíveis às relações escravocratas do Egito
antigo. O princípio regulador, no entanto, é muito semelhante.

1Em livre tradução do Autor: “A razão última de toda verdadeira crise é
sempre a pobreza e a capacidade restringida de consumo das massas, com o
que contrasta a tendência da produção capitalista a desenvolver as forças
produtivas como se não existisse mais limite que a capacidade absoluta de
consumo das massas” (MARX, 2001, p. 455).

2Divulgada na abertura do encontro anual de 2014 da elite econômica global
em Davos, na Suíça, a pesquisa “Trabalhando para Poucos”, da ONG inglesa
Oxfam informa que sete em cada dez indivíduos vivem em países onde a
desigualdade avançou nas últimas três décadas. A revista CartaCapital
publicou reportagem, em 06.02.2014, sobre a participação da Oxfam em
Davos e traz mais dados dessa pesquisa. Vale dizer que a pesquisa da Oxfam
deriva de semelhante pesquisa do Credit Suisse, no ano anterior, publicado no
Informe sobre Riqueza Global 2015. Ali também se lê que a concentração
aumentou de 2008 a 2014 e que O,7% da população detém 45,2% da riqueza
mundial, enquanto 71% dispõem de apenas 3%. Essa tendência é confirmada
pela World Wealth & Income Database, pesquisa mundial divulgada em
dezembro de 2017. Nela, o Brasil ocupa o 1º lugar em concentração de renda,
com 1% da população detendo 27,8% da riqueza nacional, enquanto metade
da população vive com apenas 12,3% (Wid.World, 2017). Também é
ilustrativo que o Relatório da Organização Internacional do Trabalho-OIT, de
2010, diga que “12,3 milhões de pessoas no mundo sofrem as penas do
trabalho forçado. Apenas no Brasil, [...] 25 mil, anualmente, são submetidas
ao trabalho escravo” (COSTA; OIT, 2010, p. 56).

3Na página anterior (p. 8), o pensador italiano faz a distinção entre o
intelectual tradicional e o orgânico:” O modo de ser do novo intelectual não
pode mais consistir na eloqüência, motor exterior e momentâneo dos afetos e
das paixões, mas num imiscuir-se ativamente na vida prática, como
construtor,organizador, persuasor permanente .

4Mais adiante, Gramsci traz um comentário interessante sobre a antecipação



de Hegel acerca do Estado: “Com Hegel, começa-se a não mais pensar
segundo as castas ou os estados , mas segundo o Estado , cuja aristocracia são
precisamente os intelectuais. A concepção patrimonial do Estado (que é o
modo de pensar por castas ) é, de imediato, a concepção que Hegel deve
destruir(polémicas irónicas e sarcásticas contra von Haller). Sem esta
valorização dos intelectuais feita por Hegel não se compreende nada
(historicamente) do idealismo moderno e de suas raizes sociais”(GRAMSCI,
1982, p.56). Quando falamos de antecipação, referimo-nos ao que viria
depois com Weber acerca do Estado e da burocracia.

5Art. 27, da Lei nº 11.079/2004: “As operações de crédito efetuadas por
empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União
não poderão exceder a 70% (setenta por cento) do total das fontes de recursos
financeiros da sociedade de propósito específico, sendo que para as áreas das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH seja inferior à média nacional, essa participação não poderá
exceder a 80% (oitenta por cento). § 1 Não poderão exceder a 80% (oitenta
por cento) do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de
propósito específico ou 90% (noventa por cento) nas áreas das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH
seja inferior à média nacional, as operações de crédito ou contribuições de
capital realizadas cumulativamente por:   I – entidades fechadas de
previdência complementar;II – empresas públicas ou sociedades de economia
mista controladas pela União”. Vale observar que o item II inclui Caixa
Econômica, BNDES (empresas públicas) e Banco do Brasil, como demais
bancos públicos (sociedades de economia mista).

1Consagrou-se no campo científico a cisão entre produtor/trabalhador e
consumidor, uma cisão que só pode ocorrer no campo das ideias

2Destacamos que, nos modos atuais de produção e circulação do
conhecimento científico, onde o tempo - assim como em qualquer outra
atividade produtiva de mercadorias - é um elemento essencial a ser reduzido,
é quase que impossível, para um pesquisador vendedor de força de trabalho
expor, em um único texto, a totalidade do objeto de estudo da Administração,
porém, não é impossível expor a totalidade do objeto particular em análise
em suas relações com o objeto dessa ciência. O que criticamos, portanto, é



construção do próprio objeto particular de estudo enquanto cindido do
processo de produção em sua totalidade.

3 Situar os estudos organizacionais dentro do campo da administração, trata-
se de um corte disciplinar proveniente do pensamento cartesiano que cinde o
objeto de análise na menor unidade possível para se especializar, atendendo
as demandas do modo de produção capitalista Cisão que aparta, por um lado,
os pesquisadores e as pesquisadoras das outras áreas do saber científico e, por
outro lado, apartando-os das próprias subáreas da Administração, movimento
que reforça, portanto, inclusive no campo da crítica à administração, a
impossibilidade da perspectiva da totalidade (é claro que esse é apenas um
dos fatores que coloca essa impossibilidade).

4Ana Paula Paes de Paula realizou uma crítica pertinente aos autores. Sobre
os avanços e limitações das reflexões da autora, ver texto de Ferraz, Chaves e
Ferraz (2018).

5A palavra dialética pode trazer consigo uma série de simplificações,
sabemos desse risco. Não obstante, julgamos necessário sua presença nesse
texto por representar a ruptura com a lógica formal e todo postulado
filosófico até Hegel, quando a contradição supera o silogismo aristotélico.
Mas é Marx quem coloca a dialética em seu devido lugar: na própria
realidade, assim, é possível afirmar, por exemplo, que o capital diariamente
tanto cria seus próprios obstáculos quanto também os supera.

6A limitação por fronteiras disciplinares, embora exista somente na cabeça
dos intelectuais, permitiu criar mediações institucionais concretas que nos
oprimem, nos impõem metas de produtividade, controla e direciona o que e
como deve ser produzido enquanto conhecimento científico, acirrando a
competitividade entre os pesquisadores por recursos cada vez mais escassos,
Assim, o custo de desconsiderarmos a totalidade do real concreto também se
manifesta nas condições reais de reprodução da existência dos intelectuais,
inclusive para os ideólogos do capital, que adoecem, sofrem assédio moral,
em suma, sofrem física e psiquicamente. E, nesse sentido, propostas
multidisciplinares, interdisciplinaridades e transdisciplinares pode aparecer,
num primeiro momento, como transgressões, por ampliar o espectro da
competição, mas não por superar as limitações da perspectiva gnosiológica.



1“Se me permitires” – disse-me um fabricante muito respeitável – “que eu
faça com que meus operários trabalhem diariamente apenas 10 minutos além
do tempo da jornada de trabalho, colocarás em meu bolso £1.000 por ano”.
Report of the Inspectors of Factories, de 31 de outubro de 1856. Citado por
Marx (2013, p. 317)

2Há uma discussão sobre se o tempo livre é realmente livre, na medida em
que o trabalhador se encontra cumprindo atividades comandadas pelo sistema
de capital (lazer, turismo, esporte, etc.). Do ponto de vista da economia
política referente ao tempo de trabalho, esta discussão é especulativa.
Entretanto, ganha relevância do ponto de vista sociológico e filosófico.  

3O conceito de Banco de Horas é uma prática que ilustra bem esta questão.

4Disto já sabia Ford (FARIA, 2004).

1Keinert (2007) observa que houve, nos anos oitenta, uma mudança de
paradigma no campo da Administração Pública, quando a ideia de público,
antes restrita ao Estado, se amplia para a ideia de público como interesse
público. Segundo a autora, a mudança nasce juntamente com o que ela
denomina de “crise do Estado”, que foi seguida das experiências de reforma
gerencial dos anos de 1990.

2cf. BRESSER-PEREIRA, 2011; 2009; 2006; 1996; GUIMARÃES, 2000;
ABRÚCIO, 1997. A perspectiva do Estado-sujeito também está presente em
estudos sobre a trajetória das reformas e contrarreformas e a delimitação do
campo de estudos organizacionais públicos; cf. SANTOS et. al., 2015;
KEINERT, 2014; SECCHI, 2009; COSTA, 2008; MOTTA, 2007; SANTOS,
2001.

3Especialmente os estudos sobre modelo societal, gestão pública democrática,
gestão social, economia solidária cf. TENÓRIO, 2012; 2006; CARRION,
2012; CANÇADO & PEREIRA, 2010; DOWBOR, 2008; 1999; GRADE,
2010; FRANÇA FILHO, 2008; CABRAL, 2007; PAES DE PAULA, 2005.

4Em linhas gerais, hegemonia tem sido utilizada pelo marxismo como sendo
a capacidade de uma classe ou fração de classe, ou mesmo de um grupo



social ou partido, de dirigir o conjunto da sociedade, com o fim de
estabelecer-se como classe no poder (SECCO, 2006). Neste processo, aquele
grupo que pretende alcançar a hegemonia precisa fazer com que os seus
interesses particulares sejam entendidos e incorporados como interesses
gerais. A produção do consenso, todavia, não elimina a necessidade que este
grupo terá de usar a força em momentos específicos, com o fim de conter
aqueles que não consentem a sua direção. Ou seja, a hegemonia é aspecto
ligado predominantemente à produção de consenso, sem eliminar o momento
da força. No Dicionário Gramsciano (LIGUORI & VOZA, 2017), o verbete
hegemonia, escrito por Giuseppe Cospito, afirma que o termo é usado por
Gramsci num espectro extremamente amplo, que vai da economia à literatura.
Nos Cadernos do Cárcere, o pensador oscila entre o sentido de “direção” e
de “domínio”, e também o utiliza num sentido de associação entre os dois,
direção mais domínio, ou seja, força mais consenso. No mesmo verbete, o
autor observa que a luta por hegemonia acontece na sociedade civil, quando
ideologias entram em embate, até que apenas uma, ou uma combinação de
ideologias, prevalece, se impõe e se espraia pelo tecido social, determinando
uma nova unidade intelectual e moral num nível universal, que é a
hegemonia.

5Aparelho Privado de Hegemonia é uma ideia que Gramsci utiliza de
maneira extensa e complexa, mas que, em síntese, diz respeito às associações
ou instituições-chaves que constituem a própria natureza da sociedade civil,
compostas por grupos sociais que se configuram aliados fundamentais de
uma classe ou fração de classe. Tais instituições são assim chamadas quando
emanam padrões sociais de comportamentos e ideias e conseguem, a partir
desta produção, a adesão espontânea, voluntária ou semivoluntária de
agentes. Quanto mais complexa é a sociedade civil de uma formação social,
maior será o número de instituições que operam como aparelhos privados.

6Gramsci irá apresentar a concepção de partido ao longo de sua produção
intelectual, da qual depreendemos, resumidamente, que partido político, ou
partido ideológico, é o organismo responsável por elaborar a consciência e
estabelecer a homogeneidade de um grupo social, de uma fração de classe ou
da própria classe, sendo capaz de transformar um grupo de conteúdo
econômico em um grupo dirigente (Grasmci, 2004b).



7É importante observar que as distintas instituições da classe dominante e da
classe subalterna, ainda tenham à sua disposição recursos e oportunidades de
ação muito diferenciados, participam da mesma luta política por hegemonia.
Uma vez que todas elas estão no mesmo campo de lutas, não faz sentido
afirmar a existência de uma “contra-hegemonia”. Para Gramsci, os partidos e
os aparelhos tanto da classe dominante quanto da classe dominada partilham
da mesma arena de lutas por hegemonia.

8Lênin (2012), em meio aos acontecimentos que se seguiram à Revolução de
Outubro, afirmará que a democracia burguesa expressa tão somente uma
igualdade formal entre os cidadãos, não sendo o limite último da luta de
classes. Muito ao contrário, ela é apenas um meio através do qual os
trabalhadores irão quebrar, “reduzir a migalhas” a máquina burguesa. Ainda
que, na substância de sua análise, ele se refira à ampliação da democracia
burguesa em direção à verdadeira democracia, a certa altura de O Estado e a
Revolução, ele afirmará a importância de se fortalecer a democracia burguesa
nas entranhas do capitalismo: “Quanto mais perfeita for a democracia –
afirma (idem, p. 122) -, tanto mais próximo estará o dia em que se tornará
supérflua”.

1Este texto se nutre de algumas publicações de minha autoria – originalmente
publicadas na Revista Brasileira de Administração Política e em publicações
da Fundação Perseu Abramo/CartaMaior –, tendo, contudo, sido
complementado, ajustado, rearticulado e atualizado.

2Lênin, O Estado e a Revolução. São Paulo, Global, 1987, pp. 99 e 100,
grifos do autor. Note-se que Lênin repete excertos das obras de Marx e
Engels sobre a experiência da Comuna. É importante ressaltar que, para Marx
e Engels, assim como para Lênin, o Estado — uma criação burguesa — era
um parasita útil à dominação de classes: parasita porque nada produzia senão
exploração entre as classes. Seria, portanto, inútil ao novo mundo surgido da
revolução socialista.

3Lênin. O Estado e a Revolução, op. cit., p. 93, grifos do autor.

4Lênin. O Estado e a Revolução, op. cit., pp. 94 e 95, grifos do autor. É
importante ressaltar como a experiência da Comuna de Paris é extremamente



viva para Lênin em toda a obra que escreve, pois também no socialismo russo
os funcionários públicos, além de receberem – na perspectiva de um ideal
político – salários em patamares dos operários, poderiam ser removíveis,
como se observa na passagem acima.

5Mesmo que a história seja importante régua para a teoria, de forma alguma
pode ser considerada o único meio de confirmação de um postulado teórico,
tanto porque a história permanece como um “livro aberto” a ser escrito pelas
sociedades, como porque dialeticamente a teoria influencia a história assim
como esta afeta a teoria.

6Note-se que a clássica definição de Weber, segundo a qual a burocracia
implicaria saberes especiais e se constituiria num corpo cujo funcionamento
seria comparável a uma máquina, tangencia com a visão leninista, mas com a
crucial diferença de que, para Lênin, o saber burocrático poderia ser
apropriado por qualquer um (dos operários) após a ruptura dos pilares de
sustentação da sociedade capitalista, cujo Estado — seu Aparelho e seu corpo
burocrático —, ao extinguir-se, extinguiria igualmente a própria burocracia
(afinal, o Estado é também a burocracia), dado que seu saber se espraiaria por
todos os membros da única classe social existente (o proletariado) após
completar-se a obra da revolução.

7Utiliza-se aqui essa terminologia para enfatizar a radicalidade tanto dos
diagnósticos como das proposições acerca da sociedade, no século XX,
desenvolvida pelas diversas escolas formadoras do que comumente se chama
de “neoliberalismo”. Ver FONSECA (2005), “O consenso forjado — a
grande imprensa e a formação da agenda ultraliberal no Brasil”. São Paulo:
Hucitec.

8Evidentemente não é coincidência que a obra panfletária de Francis
Fukuyama, “The end of the history and the last man”, tenha sido “válida” por
um pequeníssimo período de tempo: o tempo da euforia inicial com o
capitalismo ultraliberal que triunfou com a queda do chamado socialismo
real.

9Disponível em http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?

option=com\_content&amp;view=article&amp;id=15116

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com/_content&view=article&id=15116


10Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil\_03/\_Ato2011-

2014/2014/Decreto/D8243.htm.

11Disponível em http://www.cgu.gov.br/assuntos/controle-
social/consocial/produtos/relatorio-final.

1A recepção ilusória da Revolução Cultural Chinesa permitiu o surgimento de
um maoísmo mais radical (que os bolchevistas vão denominar “esquerdista”)
e consistiu num dogmatismo voluntarista e igualitarista. A Revolução
Cultural Chinesa oficial, desencadeada por Mao Tse-Tung, foi, no fundo,
mais uma tentativa deste em manipular as classes desprivilegiadas para
vencer as lutas interburocráticas (VIANA, 2014b) e quando essas
ultrapassaram os ditames maoístas, foram reprimidas.

2A história do capitalismo pode ser entendida como uma sucessão de regimes
de acumulação (VIANA, 2009). O regime de acumulação conjugado é o que
existiu desde 1945 até aproximadamente 1980 no capitalismo imperialista
(VIANA, 2003; VIANA, 2009).

3Marx usou tal termo em suas Teses Sobre Feuerbach (Marx, 1982) e sua
origem remonta à sua teoria do trabalho alienado (1983), sendo o seu oposto,
o trabalho como objetivação, e uma discussão a respeito reaparece em O
Capital (1988)

4Com a revolução comunista, o proletariado é abolido (por ele mesmo, o que,
em si, já mostra os equívocos do obreirismo) e é por isso que Marx, quando
aborda o comunismo, não usa mais esse termo e sim “produtores”, pois, tal
como em seu texto sobre a Comuna de Paris, todos passam a executar
trabalho produtivo e as classes, como colocou em outras oportunidades, são
abolidas.

5Autogestão social é o mesmo que simplesmente autogestão. O uso do
“social” é apenas para ficar mais claro a distinção em relação aos usos
deformados do conceito de autogestão.

6Outros textos de Tenório continuam em tal empreitada ideológica (2005),
apesar de existirem outros autores que tentam usar essa terminologia (MAIA,
2005) e alguns críticos moderados (PINHO e SANTOS, 2015).

http://www.planalto.gov.br/ccivil/_03//_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8243.htm.


7Uma crítica a Habermas e sua ideologia do “esgotamento das energias
utópicas” pode ser visto em Viana, 2009.

8As organizações autárquicas que vegetam dentro do capitalismo em seu
período de estabilidade são geralmente grupos informais de estudantes e
trabalhadores, grupos revolucionários e formas organizativas de combate,
como os comitês de greve. Excepcionalmente, em determinadas empresas nas
quais há uma radicalização localizada da luta operária, é possível a
emergência de formas mais amplas de auto-organização mesmo em período
de estabilidade capitalista.

9A questão da possibilidade de um grupo revolucionário autogerido é
interessante no sentido de fazer avançar a reflexão sobre a autogestão social.
Contudo, não há espaço aqui para desenvolvermos isso aqui e a discussão
sobre organização revolucionária foi realizada em outro lugar (VIANA,
2014c).

10O caso da Comuna de Paris, como primeira experiência autogestionária, é
exemplar e realizamos uma análise das distintas perspectivas de classe em
sua interpretação (VIANA, 2011a). O mesmo pode ser feito com qualquer
outra experiência histórica, tal como a Revolução Francesa ou a sociedade
escravista grega, e qualquer produção cultural, tal como a obra de Marx, que
serão interpretadas sob distintas perspectivas de classe. No interior de uma
perspectiva de classe, no entanto, não há homogeneidade, pois existem
múltiplas determinações nesse processo, incluindo a formação do intérprete,
as ideologias vigentes na época de realização da interpretação (aliás, a
historiografia sempre faz reinterpretações a partir do paradigma ou ideologia
hegemônica em determinado momento, o que é bom para a academia, o
capital editorial e para os intérpretes, que podem se julgar “inovadores” ou
“descobridores” de coisas há muito descobertas).

11As lutas espontâneas são aquelas que não são dirigidas e controladas por
partidos ou qualquer outra organização burocrática, tal como as lutas
cotidianas e reivindicativas; as lutas autônomas são aquelas na qual já há a
recusa das organizações burocráticas (partidos e sindicatos, por exemplo),
assumindo uma forma mais coletiva, organizada e consciente; as lutas



autogestionárias são aquelas que além desses elementos, apresentam um
maior grau de organização e consciência, além de se colocar conscientemente
o projeto autogestionário (JENSEN, 2016; VIANA, 2008b).

12A distinção entre “controle operário” e autogestão é evidente, pois nem se
trata de gerir uma fábrica, apenas fiscalizar a mesma. Uma comparação entre
os dois termos pode ser vista em Guillerm e Bourdet (1976) e Brinton (1975).

13“Os grupos leninistas em Portugal, dadas as suas opiniões, não fizeram
qualquer propaganda sistemática contra o MFA como tal. Esqueceram-se de
denunciar o conceito totalmente mistificador da “aliança” entre o MFA e “o
povo”. Equiparavam o poder político ao poder militar o mais cruamente
possível. Elementos da experiência portuguesa alimentaram esta identificação
desastrosa. Depois do 25 de abril houve certamente uma sobreposição entre o
aparelho militar e político” (BRINTON, 2014, p. 151).

14A primeira posição foi expressa, por exemplo, pelo Jornal O Combate e
depois ganhou sistematização com a obra de João Bernardo e a segundo por
autores como Phil Mailler (1978); Maurice Brinton (2014) e Charles Reeve
(2014). Segundo Reeve: “devido aos financiamentos, e como havia feito com
a Reforma Agrária, o Estado retoma o controle das experiências de
“autogestão” na indústria. Com efeito, depois do verão de 1974, inúmeras
fábricas abandonadas pelos patrões são ocupadas e uma rede de empresas em
“autogestão” é criada, sobretudo, no têxtil. Estas empresas continuavam a
funcionar segundo as leis do mercado, não obstante terem havido tentativas
para instaurar uma maior igualdade de salários e rotatividade de tarefas e
questionar a hierarquia. Finalmente, as trabalhadoras e os trabalhadores
limitavam-se a vender diretamente ao público as mercadorias produzidas e
não encontravam salvação senão graças a trabalho a mais e ao endividamento
junto do Estado. Para além de uma experiência de autogoverno de empresa,
não houve ali qualquer ruptura com a lógica capitalista e a “autogestão” que
foi realizada transformou-se rapidamente em autoexploração” (REEVE,
2014, p. 177-178).

15“Uma revolução social não é apenas uma reação reflexa às iniquidades e
opressões de uma ordem existente. Tais reações podem fazer uma sociedade
desmoronar, mas não garantem a sua substituição por uma outra que seja



qualitativamente diferente. Tal consequência exige uma concepção,
partilhada por um número substancial de pessoas, de um modo de vida
totalmente diferente” (BRINTON, 2014, p.).

16O conselho de fábrica é uma organização dos trabalhadores numa
determinada empresa, enquanto que os conselhos operários são compostos
por delegados constituídos a partir dessa base.

17A este respeito existe ampla bibliografia (BRINTON, 1975;
TRAGTENBERG, 1989; ANWEILER, 1975).

18As dissidências no interior do bolchevismo, representada pelos grupos
Oposição Operária, Centralismo Democrático e Comunistas de Esquerda,
foram derrotadas e depois proibidas, sendo que as tendências mais radicais
acabaram nos campos da Sibéria e isso foi narrado por alguns deles, como
Anton Ciliga.

19Os sovietes russos também efetivaram autogestão territorial, mas num
contexto de duplo governo, o que inexistia no caso parisiense.

20E o elemento extraordinário nesse processo é não só o tamanho da
população como também o contexto da época, com meios de transporte e
comunicação extremamente precários. Uma descrição mais detalhada da
Comuna pode ser vista em Lissagaray (1995).

21Partido Social-Democrata Independente, partido formado por dissidentes do
SPD, especialmente a Liga Spartacus, de Rosa Luxemburgo, mas contando
também com Bernstein e Kautsky, que também abandonaram o partido por
causa de questões táticas, como a questão diante da Primeira Guerra Mundial.
Rosa Luxemburgo e a Liga Spartacus abandonaram tal partido e juntamente
com outros grupos, especialmente o IKD – Grupo Comunista
Internacionalista (externo ao SPD), de Otto Rühle, formando o KPD –
Partido Comunista Alemão.

22A expulsão da maioria em um Congresso esvaziado do partido foi um dos
acontecimentos históricos mais curiosos e que mostram a capacidade de uma
minoria organizada em derrotar uma maioria que não se organiza e se prepara



para os embates. O KPD era comandado pela Liga Spartacus, que oferecia
mais atenção ao problema da organização, mas a maioria e quem tinha
hegemonia era o IKD e este aceitava os espartaquistas na direção (isso não
lhes interessava), mas quando Paul Levi substitui Rosa Luxemburgo e
assume o controle do partido, a situação se tornou de confronto e a força
organizativa centralizada conseguiu derrotar a maioria desorganizada. A
maioria expulsão funda o KAPD, que realiza a crítica dos partidos políticos e
se autodeclarava como não sendo “um partido propriamente dito”. Outros
grupos se aliaram ao IKD na formação do KAPD, como a Esquerda de
Bremen, que contava com Anton Pannekoek e Herman Gorter.

23Em quase todas as experiências autogestionárias houve um confronto entre
conselhos de fábrica e/ou conselhos operários e sindicatos, inclusive no caso
brasileiro das greves de maio de 1978. A razão disso é que os conselhos
geralmente surgem em momento de radicalização ou luta revolucionária e por
isso suas formas de ação, radicalidade e forma de organização é oposta aos
sindicatos, organizações burocráticas e moderadas que não ultrapassam o
nível das lutas reivindicativas (e até mesmo isso faz cada vez menos com o
desenvolvimento do capitalismo e sua crescente burocratização e
mercantilização). As burocracias sindicais combatem ferozmente os
conselhos e para isso conta com ajuda de partidos, governos, etc. É uma
oposição entre auto-organização e organização burocrática.

24Trata-se de uma variedade muito grande e que foi analisada por vários
autores (LOJKINE, 1990; FARIA, 2009; TRAGTENBERG, 1989).

25Isso é mais comum para aqueles que tentam justificar e legitimar o golpe de
estado bolchevique, apelando para o “desenvolvimento insuficiente das
forças produtivas”. Sem dúvida, tal desenvolvimento trazia dificuldades, mas
o que foi efetivamente realizado pelos sovietes demonstrou que não era o que
impossibilitava a instauração completa da autogestão e sim o próprio
bolchevismo.

26Desde o Dezoito do Brumário Marx já colocava a necessidade de
destruição do aparato estatal. A concepção de Marx em relação ao Estado foi
deformada pelo bolchevismo e permanece até hoje, apesar de inúmeros
autores já terem desfeito esse “equívoco” e não seria possível ciar a extensa



bibliografia e por isso recordamos apenas algumas contribuições nesse
sentido (BERGER, 1977; VIANA, 2011b; VIANA, 2012; POGREBINSCHI,
2009; ADAM, 2015).

27Não é demais lembrar que se trata de indivíduos e não da classe, que em
sua maioria e essência, continuam reacionárias, no caso das classes
privilegiadas (burguesia, latifundiários, burocratas, etc.).

28A ideia de um “período de transição”, entre capitalismo e comunismo,
chamado “socialismo”, é uma invenção leninista. A atribuição dessa ideia à
Marx é algo tão comum que até alguns considerados grandes pensadores e
que escreveram obras sobre ele (LEFEBVRE, 2016) acabam reproduzindo
essa afirmação falsa e que não é encontrada em nenhum escrito do autor que
supostamente a defenderia.

29Alguns elementos sobre a sociedade autogerida podem ser vistos em Marx
(2016); Viana (2008b), Willians (2015), entre outros.

1Apesar de nunca aceitar essa adjetivação, posto que em seu tempo era uma
forma pejorativa de taxar as pessoas “próximas” e “adeptas” das ideias de
Marx em sua época.

2Lukács, neste texto, polemiza com Oswald Splenger que tenta criticar e
superar Marx em seu livro Prussianismo e Socialismo.

3Podemos definir o regime de acumulação como “um determinado estágio do
desenvolvimento capitalista, marcado por determinada forma de
organização de trabalho, determinada forma estatal e determinada forma de
exploração internacional” (VIANA, 2009: p. 24)

4Compreendemos ideologia nos mesmos termos de Marx: falsa consciência
sistematizada (MARX, 1991)

5Isto ocorre inclusive entre os não-marxistas, já que não há, em grande parte,
uma compreensão da concepção marxista e de seus autores.

6“Marx continuou e completou as três principais correntes de ideias do século



XIX, que pertencem aos três países mais avançados da humanidade: a
filosofia clássica alemã, a economia política clássica inglesa e o socialismo
francês, ligado às doutrinas revolucionárias francesas em geral (Lênin, 1985,
p. 15).”

7Marxismo e Filosofia, obra em que Korsch fundamenta a constituição das
fases do Marxismo, foi escrita no ano de 1923, ou seja, no início do século
passado. Isto explica esta curta periodização.

8No artigo do teórico Karl Korsch denominado de “A concepção Materialista
da História”, faz-se uma distinção entre a Teoria de Marx e a Ciência
burguesa. Assim, a dificuldade de compreensão daquela está na “dificuldade
insuperável para a epistemologia burguesa (...) em que o marxismo não pode
ser considerado como uma ‘ciência’, mesmo que se dê a esta palavra o
sentido burguês mais amplo, que compreende inclusive a filosofia mais
especulativa” (KORSCH, p. 123: 2008). Cf. Marxismo e Filosofia, Karl
Korsch.

9Nesse artigo ele já colocava a necessidade da existência de uma classe
radical na sociedade civil que poderia levar a uma emancipação humana, ou
seja, o proletariado. Logo, podemos observar que nos primeiros escritos de
Marx o proletariado já aparece como a classe revolucionária de nossa época.

1História e desenvolvimento – PRADO JR. 1978

1A Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São Paulo, foi extremamente
importante para o crescimento intelectual de Tragtenberg, uma vez que o
mesmo usava seu espaço para avançar seus estudos.

2Referência aos teórica da primeira geração do Instituto de Pesquisa Social da
Universidade de Frankfurt, entres estes teóricos estão: Max Horkheimer,
Theodor Adorno, Herbert Marcuse entre outros. Também são conhecidos
como expoentes da “teoria crítica” que tem bases epistemológicas marxistas.

3Informação disponível em: http://www.fernandoprestesmotta.com.br/?
pg=livros



4O “poder” é definido por Faria (2002b) “como a capacidade que tem uma
classe social (ou uma sua fração ou segmento), uma categoria social ou um
grupo (social ou politicamente organizado) de definir e realizar seus
interesses objetivos específicos, mesmo contra a resistência ao exercício desta
capacidade e independentemente do nível estrutural em que tal capacidade
esteja principalmente fundamentada.” (p. 12)

5Aqui entendida por nós conforme exposto por Costa (2005) a partir de uma
leitura dos Manuscritos de Paris, onde a alienação é tratada como “a
separação do homem de seu produto, sua atividade, do gênero, e dos demais
homens” (p.4) que acaba por gerar o estranhamento do homem frente estes
 elementos.
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