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Quero contar a vocês todos uma história que, para mim, foi muito importante: meu 

primeiro desafio no ofício de escrever. A primeira vez em que me senti desafiado 

por essa tarefa. Aconteceu no povoado boliviano de Llallagua. Eu passei um 

tempinho lá, na zona mineira. No ano anterior, e lá mesmo, tinha acontecido a 

matança de San Juan, quando o ditador Barrientos fuzilou os mineiros que estavam 

comemorando a noite de San Juan, bebendo, dançando. E o ditador, lá dos morros 

que rodeiam o povoado, mandou metralhar todos eles. Foi uma matança atroz e eu 

cheguei mais ou menos um ano depois, em 68, e fiquei por lá um tempinho graças às 

minhas habilidades de desenhista. Porque, entre outras coisas, eu sempre quis 

desenhar, mas nunca ficava bom o suficiente para que sentisse o espaço aberto entre 

o mundo e eu. O espaço entre o que eu conseguia e o que eu queria era demasiado 

abismal, mas eu me dava mais ou menos bem com algumas outras coisas, como, por 

exemplo, desenhar retratos. E lá, em Llallagua, retratei todas as crianças dos 

mineiros, e fiz os cartazes de carnaval, dos atos públicos, de tudo. Era de boa 

caligrafia, e então me adotaram, e na verdade passei muito bem, naquele mundo 

gelado e miserável, com uma pobreza multiplicada pelo frio.  

E chegou a noite da despedida. Os mineiros eram meus amigos, e por isso me 

armaram uma despedida com muita bebida. Bebemos muita chicha e singani, uma 

espécie de grapa boliviana muito boa, mas um pouco terrível; e lá estávamos nós, 

celebrando, cantando, contando piadas, cada uma pior que a outra, e eu sabia que às 

cinco ou seis da manhã, não lembro direito, soaria a sirene que chamaria todos eles 

para o trabalho na mina, e então tudo acabaria, seria a hora de dizer adeus. Quando o 

momento estava chegando, eles me rodearam, como se me acusassem de alguma 

coisa. Mas não era para me acusar de nada, era para me pedir que dissesse a eles 

como era o mar. Disseram: 

- Agora, conta pra gente como é o mar! 

E eu fiquei meio atônito porque não me vinha nenhuma ideia. Os mineiros eram 

homens condenados à morte antecipada nas tripas da terra por causa do pó de sílica. 

Nas covas e grutas, a média de vida, naquele tempo, era de trinta, trinta e cinco anos, 

e não passava disso. Eu sabia que eles jamais veriam o mar, que iam morrer muito 

antes de qualquer possibilidade de ver o mar, porque além do mais estavam 

condenados pela miséria a não sair daquele humildíssimo povoado de Llallagua. 

Então eu tinha a responsabilidade de levar o mar para eles, de encontrar palavras que 

fossem capazes de molhar todos eles.  

E esse foi o meu primeiro desafio de escritor, a partir da certeza de que escrever 

serve para alguma coisa. (Eduardo Galeno). 



 

RESUMO 

 

A presente Tese pretende compreender como a Revolução 4.0 se relaciona com a reprodução 

capitalista, identificando seus principais desdobramentos sobre a educação brasileira entre os 

anos de 2016 e 2020. Partimos do pressuposto de que, sob a prerrogativa da inovação 

tecnológica, a formação da população trabalhadora brasileira tem se ajustado aos atuais 

marcos da opressão e da exploração capitalistas, expressos no advento da quarta revolução 

industrial. Para guiar este o percurso investigativo, estabelecemos os seguintes objetivos 

específicos: a) apreender a natureza do capital e o processo geral da reprodução capitalista; b) 

identificar o papel da tecnologia na reprodução geral do capital; e c) compreender a revolução 

4.0 e seus desdobramentos sobre a educação brasileira. Trata-se de uma pesquisa teórica, 

documental e bibliográfica, constituída sobre o arcabouço teórico marxiano, cuja opção 

metodológica segue a síntese de múltiplas determinações que nos permite o materialismo 

histórico-dialético. Os achados da pesquisa indicam que o capital, à medida em que se 

desenvolve e se complexifica como relação social, investe cada vez mais em tecnologias. Tal 

movimento pode ser evidenciado com o crescimento a largos passos da indústria de 

tecnologias digitais, que simplificam o ciclo do capital – aumentando a produtividade do 

trabalho (objetiva e subjetivamente) e suprimindo as barreiras que se interpõem no tempo e no 

espaço de sua realização. Desta maneira, no capitalismo as tecnologias, que existem para 

reduzir o tempo de circulação, acelerar e multiplicar os tempos de rotação, não têm as 

necessidades sociais como referência da produção, e por isso, estão sujeitadas à desmedida da 

produção capitalista. Sob esse prisma, a tecnologia funciona como um deus ex machina, um 

recurso fantástico, pois surge como artifício do capital para driblar as contradições de sua 

natureza e os conflitos que se interpõem, na superfície do tecido social, à reprodução 

capitalista, os antagonismos entre capital e trabalho. A educação brasileira tem sofrido forte 

impacto das deliberações impostas pela revolução 4.0, resultando em uma educação para a 

massa da juventude trabalhadora que não corresponde às suas reais necessidades. Tornou-se 

uma formação insuficiente do ponto de vista social, cultural e humano, uma vez que 

fragmenta os indivíduos de sua totalidade sócio-histórica e nega o desenvolvimento das suas 

potencialidades físicas e intelectuais.  

 

Palavras-chave: Capital. Tecnologia. Revolução 4.0. Educação Brasileira. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present Thesis intends to understand how Revolution 4.0 is related to capitalist 

reproduction, identifying its developments in Brazilian education between the years 2016 and 

2020. We start from the assumption that, under the prerogative of technological innovation, 

the formation of the Brazilian working population has adjusted to the current milestones of 

capitalist oppression and exploitation, expressed in the advent of the fourth industrial 

revolution. To guide this investigative path, we established the following specific objectives: 

a) to apprehend the nature of capital and the general process of capitalist reproduction; b) to 

identify the role of technology in the general reproduction of capital, and c) understand 

revolution 4.0 and its consequences on Brazilian education. It is a theoretical, documentary, 

and bibliographic research, built on the Marxian theoretical framework, whose 

methodological option follows the synthesis of multiple determinations that allow us to 

dialectical and historical materialism. The research findings indicate that, as capital develops 

and becomes more complex as a social relationship, it invests more and more in technologies. 

Such movement can be evidenced with the rapid growth of the technology industry that 

simplifies the capital cycle - increasing labor productivity (objectively and subjectively) and 

eliminating the barriers that stand in the time and space of its realization. Thus, in capitalism, 

the technologies exist to reduce circulation times, accelerate, and multiply rotation times. 

They do not have social needs as a reference for production, and for this reason, they are 

subject to the immeasurable capitalist production. In this light, the technology works as a deus 

ex machina, as it appears as a device of capital to circumvent the contradictions of its nature 

and the conflicts that interpose, on the surface of the social fabric, to capitalist reproduction, 

the antagonisms between capital and labor. Brazilian education has suffered a strong impact 

from the deliberations imposed by revolution 4.0, resulting in an education for the mass of 

working youth that does not correspond to their real needs. It has become insufficient training 

from the human point of view since it fragments individuals from their socio-historical 

totality and denies the development of physical and intellectual potentialities.  

 

Keywords: Capital. Technology. Revolution 4.0. Brazilian Education. 

 



 

RESUMEN 

 

La presente Tesis pretende comprender cómo la Revolución 4.0 se relaciona con la 

reproducción capitalista, identificando sus desarrollos en la educación brasileña entre los años 

2016 y 2020. Partimos de la suposición de que, bajo la prerrogativa de la innovación 

tecnológica, la formación de la población trabajadora brasileña se ha ajustado a los hitos 

actuales de opresión y explotación capitalista, expresados en el advenimiento de la cuarta 

revolución industrial. Para orientar este camino investigativo, se establecieron los siguientes 

objetivos específicos: a) aprehender la naturaleza del capital y el proceso general de 

reproducción capitalista; b) identificar el papel de la tecnología en la reproducción general del 

capital; y c) comprender la revolución 4.0 y sus consecuencias en la educación brasileña. Se 

trata de una investigación teórica, documental y bibliográfica, basada en el marco teórico 

marxista, cuya opción metodológica sigue la síntesis de múltiples determinaciones que nos 

permiten el materialismo dialéctico y histórico. Los resultados de la investigación indican 

que, a medida que el capital se desarrolla y se vuelve más complejo como relación social, 

invierte cada vez más en tecnologías. Tal movimiento se puede evidenciar con el rápido 

crecimiento de la industria tecnológica que simplifica el ciclo del capital, aumentando la 

productividad laboral (objetiva y subjetivamente) y eliminando las barreras que se encuentran 

en el tiempo y espacio de su realización. Así, en el capitalismo, las tecnologías que existen 

para reducir los tiempos de circulación, acelerar y multiplicar los tiempos de rotación. No 

tienen las necesidades sociales como referencia para la producción y por eso están sujetos a la 

inconmensurable producción capitalista. En este sentido, la tecnología funciona como un deus 

ex machina, ya que aparece como un dispositivo del capital para sortear las contradicciones de 

su naturaleza y los conflictos que interponen, en la superficie del tejido social, a la 

reproducción capitalista, los antagonismos entre capital y trabajo. La educación brasileña ha 

sufrido un fuerte impacto de las deliberaciones impuestas por la revolución 4.0, resultando en 

una educación para la masa de jóvenes trabajadores que no corresponde a sus necesidades 

reales. Se ha convertido en una formación insuficiente desde el punto de vista humano, ya que 

fragmenta a los individuos de su totalidad socio-histórica y niega el desarrollo de las 

potencialidades físicas e intelectuales.  

 

Palabras clave: Capital. Tecnología. Revolución 4.0. Educación brasileña. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Todo trabalho de pesquisa, pelos limites objetivos e subjetivos em que é desenvolvido, 

deixa de problematizar categorias e dialogar com obras ou autores que poderiam (por 

necessidade ou para enriquecimento do objeto) ser apresentadas aos leitores. Por outro lado, 

há muitas coisas que, mesmo não compondo diretamente a medula espinhal da investigação, 

ou sem ser mencionadas, atravessam toda a elaboração. Não seria diferente com este trabalho, 

resultado da combinação entre as motivações que levaram à delimitação de sua temática, das 

referências teórico-metodológicas às condições nas quais foi realizado.  

Este trabalho foi produzido entre os anos de 2016 e 2020, no contexto de um golpe 

parlamentar, com apoio civil e midiático. Era agosto de 2016, o mesmo mês em que 

ingressava na turma de Doutorado em Educação, na Universidade Federal do Ceará, quando 

se consolidava no Brasil o processo de impeachment da Presidenta Dilma Roussef (PT). Seu 

substituto, Michel Temer (MDB), acelerou os trabalhos para aprovação da PEC 245 

(conhecida por “PEC do fim do mundo”) e, apesar de toda a luta das ocupações mobilizadas 

por estudantes secundaristas e do ensino superior (incluindo de programas pós-graduação, 

como ocorrido na Faculdade de Educação da UFC), logo virou a EC nº 95. Estava aberta uma 

etapa de espoliação de direitos sociais e da ampliação dos níveis de profunda precarização da 

vida da população brasileira. Desde então, seguiram-se a aprovação da Lei Nº 13.467, de 13 

de julho de 2017 (reforma trabalhista), que suprimiu conquistas trabalhistas da década de 

1940, bem como da Lei nº 13.415, de setembro do mesmo ano, referente à reforma do ensino 

médio, que trouxe de volta (e de modo compulsório) o ensino técnico para o Brasil sob o 

pretexto de articular a educação brasileira às inovações tecnológicas do Século XXI – 

impostas pela Revolução 4.0, objeto desta tese.  

Em 2018, ocorre o assassinato de Marielle Franco (PSOL), vereadora da cidade do Rio 

de Janeiro, pouco tempo depois de seu ingresso na Comissão de Monitoramento à Intervenção 

Federal no Rio de Janeiro. Menos de um mês do ocorrido, o ex-Presidente Lula foi condenado 

em segunda instância e preso dias depois, um indicativo da escalada autoritária que paira 

sobre o país. Caminho livre para o que talvez tenha sido o processo eleitoral mais complexo 

dos últimos trinta anos. Marcado pela disseminação de fake news, fraudes e polarização 

social, culminou com a eleição de Jair Bolsonaro (na época, filiado ao PSL), que recebeu mais 

da metade dos votos válidos, não obstante sua agenda econômica ultraliberal e com núcleo 

ideológico, declaradamente, neofascista. No primeiro ano de seu mandato foi aprovada a EC 

nº 103 de novembro de 2019, a nova previdência, uma contrarreforma estrutural. Por fim, no 
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início de 2020, último ano desta produção, a pandemia de COVID-19 chega ao Brasil. A 

maior tragédia sanitária ocorrida no último século escancarou o caráter destrutivo do capital, 

especialmente em sua periferia. As profundas desigualdades já calcificadas no subterrâneo do 

nosso tecido social evidenciam a aguda crise ecológica e societária que tem conduzido a 

humanidade à barbárie. 

Este preâmbulo, que sequer expõe os duros ataques realizados à educação, à ciência e 

à pesquisa, ou mesmo, a perseguição ideológica aos professores e ao pensamento crítico no 

Brasil do Século XXI, torna-se relevante de menção, justamente, porque consideramos ser 

esse um outro patamar da luta de classes e do desenvolvimento capitalista. Evidentemente, um 

outro cenário para a formação de pesquisadores e novos quadros de intelectuais. E, como uma 

investigação tecida sobre o materialismo histórico-dialético, torna-se inevitável a demarcação 

de que ela está atravessada pelas mediações do cenário político, econômico e social deste 

tempo, limitada pelas circunstâncias objetivas e subjetivas que lhe sobrevieram. No entanto, 

também está comprometida com os ideais coletivos das camadas a quem se propõe estar a 

serviço. Este trabalho tem gênero, classe e a consciência da cor de sua gente.  

A presente Tese é resultado da pesquisa de doutorado inserida na rede de produções 

teóricas desenvolvidas pelo eixo de pesquisa Marxismo, Teoria Crítica e Filosofia da 

Educação, por sua vez integrado à linha de pesquisa Filosofia e Sociologia da Educação 

(FILOS) – do Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira (PPGEB), da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), orientada pelo Prof. Dr. Eduardo Ferreira Chagas. Partimos da 

premissa de que, sob a prerrogativa da inovação tecnológica, a formação da população 

trabalhadora brasileira tem se ajustado aos atuais marcos da opressão e da exploração 

capitalistas, expressos no advento da quarta revolução industrial. Tem como objetivo geral, 

em diálogo com a teoria do valor de Marx, compreender como a Revolução 4.01 se relaciona 

com a reprodução capitalista, identificando seus principais desdobramentos sobre a educação 

brasileira entre os anos de 2016 e 2020. Para guiar este o percurso investigativo, 

estabelecemos os seguintes objetivos específicos: a) apreender a natureza do capital e o 

processo geral da reprodução capitalista; b) identificar o papel da tecnologia na reprodução 

geral do capital; e c) compreender a revolução 4.0 e seus desdobramentos sobre a educação 

brasileira entre os anos de 2016 e 2020. Trata-se de uma pesquisa teórica, documental e 

bibliográfica, constituída sobre o arcabouço teórico marxiano.  

 
1 Termo utilizado para se referir à quarta revolução industrial. Foi conceituado pelo alemão Klaus Schwab e, 

segundo ele, trata-se do desenvolvimento tecnológico que tem como base as tecnologias digitais (computação e 

a internet), mas amplia-se pela fusão de tecnologias de três domínios distintos, a saber, o digital, o físico e o 

biológico. Ao longo deste trabalho, explanaremos sobre suas principais características. 
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O capitalismo no Século XXI, que tem como base de suas forças produtivas as 

tecnologias digitais e informacionais do século anterior, avança com inovações tecnológicas 

emergentes, intensamente desenvolvidas, que têm como característica principal a fusão entre 

as dimensões digital, física e biológica da produção, tais como a internet das coisas, a robótica 

avançada, a impressão 3D, a nanotecnologia, os sistemas ciber-físicos, o aprendizado de 

máquinas e a inteligência artificial (IA), que, ao nosso ver, cumprem um papel determinante 

para os rumos do trabalho e da educação no presente tempo. Todo esse desenvolvimento, 

exponencialmente acelerado e que rompe fronteiras das ciências até então nunca alcançadas, é 

expresso, entre outros, no fenômeno do desemprego, que sabemos ser estrutural no 

capitalismo, mas, que agora atinge patamares históricos extraordinários.  

 Os escritos de Marx indicam que há uma estreita e mútua relação entre o trabalho e a 

educação, o que reforça a nossa compreensão de que as transformações da indústria 4.0, 

inexoravelmente, acarretam implicações sobre a educação. Por isso, observando as alterações 

ocorridas no mundo do trabalho e no Brasil, fomos impelidos a averiguar os desdobramentos 

que têm se dado na agenda educacional brasileira no quadriêncio 2016-2020. A revolução 4.0, 

que se manifesta com a inovação das tecnologias emergentes, combina-se a uma massa 

imensa e crescente de trabalhadores desempregados, mais ou menos qualificados, ou, 

submetidos a jornadas exaustivas e altamente precárias de trabalho, resultado da 

informalidade e do crescimento do trabalho intermitente2. A Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), divulgada em outubro de 2020, demonstrou que, em agosto desse ano, o Brasil 

atingiu a marca de 14,4% da população desempregada (a maior taxa na série histórica desde 

2012); cerca de 1,1 milhão de novos desempregados apenas entre junho e agosto de 2020. Dos 

12 milhões de postos de trabalho perdidos no intervalo de um ano (entre julho de 2019 e 

agosto de 2020), 4,3 milhões de vagas foram perdidas em apenas três meses (entre junho e 

agosto de 2020), sendo que metade era de carteira assinada3. As tecnologias emergentes, as 

quais compõem o bojo da revolução 4.0, também estão diretamente relacionadas com a 

desregulamentação do trabalho e a sistemática retirada de direitos sociais, especialmente 

 
2 Tipo de contrato de trabalho esporádico, em que os trabalhadores são remunerados pelas horas trabalhadas e 

ficam à disposição da empresa ou organização para eventuais convocações. Esse tempo de sobreaviso e os 

intervalos de descanso (tempo de inatividade) não são pagos. Outra característica marcante dessa modalidade é 

o fato de que a remuneração da hora de trabalho não sofre variações, independentemente da tarefa realizada ou 

da qualificação do trabalhador. No Brasil, esse tipo de contrato foi normatizado pela Lei nº 13.467/2017. 
3 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em 30/10/2020. Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/9173-pesquisa-

nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=28690&t=destaques.  

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=28690&t=destaques
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=28690&t=destaques
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trabalhistas4. Cada vez mais aumenta o número de profissões e de ocupações que entram em 

obsolescência e desaparecem5, lançando na rua, sem perspectiva de realocação, uma larga 

parte da força produtiva ativa. Do outro lado, aumentam as plataformas de mercado nas quais, 

dentre inúmeras mercadorias, está o trabalho digital. Em geral, são empresas globais e de 

tecnologia, que centralizam parcelas gigantescas de capital e uma mão de obra sem vínculos, 

direitos ou proteção social, revelando a tendência do mundo do trabalho no Século XXI e 

atingindo as mais diversas áreas profissionais. Essa caracterização sinaliza que estamos 

adentrando num novo estágio do capital, em que a ampliação do maquinário informacional e 

digital (trabalho morto) ocorre a largos passos em detrimento do trabalho humano (trabalho 

vivo), que tende a se reduzir ainda mais, a ser brutalmente precarizado, enquanto cresce a 

massa de desempregados – não mais um exército de reserva, mas de inúteis elimináveis. 

É nesse contexto do capitalismo no Século XXI, financeiro, transnacional e digital, 

que as elites políticas e econômicas, organizadas pelos organismos internacionais, na ocasião 

da reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, no ano de 20166, projetaram um 

cenário de incertezas, instabilidade e de grandes mudanças no mundo do trabalho, o que exige 

a gestão da força de trabalho na transição às ocupações restantes e para outras que, 

supostamente, deverão surgir com o desenvolvimento da indústria 4.0. Esses foram os 

principais desafios constatados pelas lideranças políticas e empresariais participantes da 

reunião anual do Fórum naquele ano. A partir de tais evidências, aparece em destaque o papel 

da educação como reprodução social, como mecanismo de adequação da força de trabalho, 

qualificando-a objetiva e subjetivamente, não apenas para o domínio das tecnologias 

emergentes, para a altíssima rotatividade entre ocupações, mas, principalmente, para a uma 

vida forjada num mundo sem empregos e sem direitos, que se revela pelo fenômeno do 

empreendedorismo. Desta maneira, torna-se fundamental compreender como a Revolução 4.0 

se relaciona com a reprodução capitalista e quais os seus desdobramentos sobre a educação 

brasileira entre os anos de 2016 e 2020, objeto desta Tese.  

No âmbito da educação, tem sido cada vez mais crescente o uso das novas tecnologias 

nos espaços educacionais, haja vista o papel da atividade educativa, que envolve o ensino-

aprendizagem, no desenvolvimento da atividade industrial. No novo modelo de indústria, 

 
4 Como por exemplo, a contrarreforma trabalhista realizada no Brasil no ano de 2017. 
5 Em Fortaleza, a automação dos ônibus com a implementação do passe eletrônico tem levado à demissão 

massiva da categoria de cobradores de ônibus: 29% dos trabalhadores foram demitidos em 10 meses no ano de 

2019. Ver: https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/09/19/29--dos-cobradores-de-onibus-da-capital-

foram-demitidos-em-10-meses.html.  
6 Anualmente, a direção executiva, lideranças políticas e empresariais, sociedade civil e convidados se reúnem 

na cidade de Davos (Suíça) para discutir e deliberar sobre a política econômica global do período. 

https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/09/19/29--dos-cobradores-de-onibus-da-capital-foram-demitidos-em-10-meses.html
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/09/19/29--dos-cobradores-de-onibus-da-capital-foram-demitidos-em-10-meses.html
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referida como revolução 4.07, a capacidade de adaptação, a criatividade para driblar as 

constantes mudanças do mundo do trabalho e solucionar seus problemas, bem como o 

domínio das novas ferramentas dos sistemas digitais, competências predominantes no modelo 

4.0, são as características centrais para a qualificação da força de trabalho, conforme apontam 

as tendências do mercado e das políticas para a educação impostas pelas elites econômicas. 

Nesse cenário, as políticas educacionais implementadas pelos governos de todo o mundo, 

dentre os quais destacamos o Brasil, têm se dirigido a uma profunda reestruturação curricular, 

da organização, do funcionamento dos sistemas educacionais e das instituições de ensino.  

No Brasil, desde o ano de 2016, quando foi oficializada a agenda da quarta revolução 

4.0, a quarta revolução industrial, vimos o estreitamento da parceria público-privada, 

especialmente nos processos de gestão e de formação de professores; os constantes cortes no 

financiamento combinados aos contratos com plataformas e empresas que vendem assessorias 

e educação à distância; a transferência de recursos públicos para o setor privado com a 

voucherização de creches, bolsas de estudo e financiamento para o ensino superior privado 

(com o PROUNI e o FIES); as avaliações de desempenho que ranqueiam e condicionam os 

investimentos nas escolas aos resultados dos exames externos; além do avanço das 

terceirizações nas instituições de educação pública, extinguindo cargos e preenchendo 

carências definitivas com trabalhadores temporários (docentes e técnicos) sem contratos 

regulamentados e salários desiguais. Além da ampliação dessa agenda privatista e de 

desmonte da educação pública, as determinações da indústria 4.0 também tomaram corpo com 

mudanças estruturais impostas à educação brasileira, a saber, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), homologada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em 2018 e a 

reforma do ensino médio, implementada pela Lei nº 13.415, de fevereiro de 2017. Ambas 

denotam um caráter deliberado e imediato, expressão da política de subjugação da formação 

da massa de trabalhadores às exigências do centro capitalista e das elites econômicas 

internacionais. Tais constatações dialogam com a nossa premissa de que, sob a prerrogativa 

da inovação tecnológica, a formação da população trabalhadora brasileira tem se ajustado aos 

atuais marcos da opressão e da exploração capitalistas, expressos no advento da quarta 

revolução industrial. 

Como ponto de partida para compreender a relação da Revolução 4.0 com a 

reprodução capitalista e seus desdobramentos sobre a educação brasileira à luz de Marx, é 

fundamental apreender o modo como este autor pensou, elaborou e organizou sua crítica da 

 
7 No decorrer de todo o trabalho preservamos o termo “revolução 4.0” a fim de manter a expressão utilizada 

pelos seus propagandistas, especialmente, do Fórum Econômico Mundial. 
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economia política, partindo de estratos mais gerais, abstratos e subterrâneos em direção à 

superfície social, em que ocorre, de fato, o processo complexo e multideterminado da 

reprodução do capital. Para realizar essa tarefa, usamos a dialética materialista marxiana 

como aporte que aqui julgamos ser o mais adequado para subsidiar nossa análise, tomando a 

totalidade mediada por múltiplas determinações, bem como o grau de desenvolvimento do 

capital em nosso tempo – considerando suas especificidades nos países de economia 

emergente, como é o caso do Brasil. Deste modo, avançando para além de explicações 

fragmentadas, que apartam a realidade em seus momentos específicos de composição e do 

desenvolvimento como um processo histórico e inserido na totalidade, elegemos Marx como 

nosso arcabouço teórico e, por isso, demarcamos o percurso de nossa investigação 

apresentando as categorias fundamentais que orientam as análises desenvolvidas nesta 

pesquisa. Assim como em Marx, tomamos nosso objeto como guia e categorias que com ele 

se relacionam. Nesse sentido, julgamos possível apreender as ferramentas teóricas necessárias 

à investigação aqui proposta, a saber, a relação da Revolução 4.0 com a reprodução capitalista 

no Século XXI identificando seus principais desdobramentos sobre a educação brasileira entre 

os anos de 2016 e 2020. Pretendemos, com isso, fomentar entre a comunidade educacional e a 

sociedade em geral a necessidade de estabelecermos uma agenda educacional que reposicione 

a formação humana, o desenvolvimento da consciência crítica e as demandas reais da 

população trabalhadora para o centro das políticas educacionais.  

A pesquisa inicia com o capítulo A Dialética da Reprodução Capitalista: um Sistema 

de Contradições e Tendências, no qual realizamos uma discussão acerca da dialética marxiana 

a fim de nos apropriarmos das ferramentas teórico-metodológicas que nos permitirão 

compreender, de modo crítico e dialético, não apenas o funcionamento e o desenvolvimento 

da sociedade burguesa, mas também, como esse desenvolvimento repercute, de modo geral, 

nos processos formativos da população trabalhadora, ou seja, na educação. Deste modo, 

resgatar (ainda que brevemente) a discussão sobre o método de Marx, é preparar a esteira 

sobre a qual construiremos todo nosso processo investigativo. Para isso, dialogaremos com as 

obras Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – Introdução, A Sagrada Família, Manuscritos 

Econômico-Filosóficos de 1844, Ideologia Alemã, Miséria da Filosofia, Grundrisse e O 

Capital. Essa trajetória, que teve como guia o trabalho de Eduardo Chagas, “O método 

dialético de Marx: investigação e exposição crítica do objeto”, permitiu uma incursão pela 

crítica de Marx desde o idealismo alemão, passando por Proudhon até os economistas 

clássicos. 
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Nesse primeiro capítulo, tecemos também uma interpretação dialética acerca da 

natureza da reprodução capitalista que, a partir do exame de sua dinâmica interna, caracteriza-

se como um sistema historicamente determinado, contraditório e de tendências. No modo de 

produção burguês, as contradições estão em processo, e, por isso, o capital vive 

constantemente em conflito impelido a reestabelecer sua unidade interna (a relação entre 

capital e trabalho), que está na reciprocidade entre as formas que o constituem (quando 

simples, abstratas, ainda sem determinações). Essas formas, na medida em que se 

exteriorizam e se enriquecem, são atravessadas por múltiplas determinações. Logo, a unidade, 

a reciprocidade que havia na relação entre capital e trabalho (que só é possível quando 

abstraídas e recortadas do real), opõem-se à medida em que o capital se desenvolve e ganha 

contornos definidos no movimento real da sociedade – pois esse desenvolvimento pressupõe 

conflitos, rupturas e desvios próprios da realidade. Para fundamentar esse debate, 

recorreremos aos escritos sobre a crítica da economia política – desenvolvida, especialmente, 

n’O Capital, mas também dialogando com as elaborações presentes nos Manuscritos 

Econômico-Filosóficos de 1844, nos Grundrisse e nas Teorias da Mais-Valia. 

No capítulo seguinte, O Papel da Tecnologia na Reprodução do Capital, damos 

continuidade ao percurso desta pesquisa em constante retorno ao método de investigação e de 

exposição marxiano, logo, buscamos preservar a lógica do próprio autor como fio condutor 

deste trabalho. A compreensão de Marx acerca da natureza e funcionamento do capital revela 

que a natureza histórica dessa relação social se expressa, entre outras, tanto na sua capacidade 

de se reinventar ante a dinâmica social, quanto no modo como a ela responde: por meio do 

desenvolvimento e da complexificação de suas formas, bem como pela adaptação das suas 

leis e suas tendências. 

Partindo do pressuposto de que, para operar as transformações que estão sempre 

direcionadas ao seu impulso, o capital lança mão de sua potência abrangente. Entre tantas 

subsunções, alia à tendência ao aumento de sua composição orgânica o desenvolvimento das 

forças produtivas e a tecnologia, a fim de efetivar o objetivo da reprodução capitalista – que é 

a valorização do valor. No capitalismo, a tecnologia, e, por conseguinte, o domínio da técnica, 

têm como horizonte atender a este objetivo do capital, a acumulação, em detrimento de 

oferecer respostas às necessidades sociais gerais que são, em sua grande maioria, da 

população que vive do próprio trabalho. 

Também nesse segundo capítulo, demonstramos que o capital, à medida em que se 

desenvolve e se complexifica como relação social, investe cada vez mais em tecnologias. 

Estas, evidentemente, transformam-se e se ampliam em função das demandas da reprodução 
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capitalista, ao mesmo tempo em que impulsionam essa reprodução e a acumulação de capital. 

Tal movimento pode ser evidenciado com o surgimento e crescimento a largos passos das 

indústrias dedicadas a produzir, justamente, tecnologias que simplifiquem o ciclo do capital – 

aumentando a produtividade do trabalho (objetiva e subjetivamente) e suprimindo as barreiras 

que se interpõem no tempo e no espaço de sua realização. Ou seja, tecnologias que existem 

para reduzir os tempos de circulação, acelerar e multiplicar os tempos de rotação; que não têm 

as necessidades sociais como referência da produção, e, por isso, estão sujeitadas à 

acumulação capitalista. Na sociabilidade capitalista, a tecnologia funciona como um deus ex 

machina8, pois ela, como força produtiva, entra em cena como um artifício do capital para 

driblar as contradições de sua natureza e os conflitos que se interpõem na superfície do tecido 

social à reprodução e à acumulação capitalistas. Para isso, articula os construtos históricos, 

culturais, políticos e econômicos à ciência e às soluções técnicas. 

Encerramos o percurso investigativo com o capítulo terceiro, Revolução 4.0 e a 

Inovação Tecnológica no Século XXI: desdobramentos sobre a Educação Brasileira. Para 

identificar essas implicações, conforme o método marxiano, é fundamental situar o nosso 

objeto ante a totalidade na qual está inserido, ou seja, pensar simultânea e conjuntamente a 

condição do Brasil na conjuntura internacional. A produção capitalista, em sua abrangência, é 

uma relação social completamente ancorada no desenvolvimento tecnológico. Para alçar 

níveis cada vez mais altos de produtividade, de extração de mais-valia e, assim, de obtenção 

 
8 Deus ex machina consiste em um recurso dramatúrgico do teatro grego antigo; refere-se a um personagem ou 

evento artificial adicionado a uma obra ficcional, a fim de resolver um enredo para o qual o autor não tenha 

encontrado um desfecho viável. Nesta Tese, atribuímos essa expressão à tecnologia, uma vez que esta, como 

força produtiva, desenvolve-se como uma força fantástica, no sentido de aumentar a produtividade do trabalho 

e acelerar a rotação do capital, a fim de ampliar a reprodução do capital. Recurso dramatúrgico do teatro grego 

antigo, foi incorporado por Eurípedes às suas tragédias. Trata-se de uma técnica que insere um artefato, um 

personagem ou evento artificial e inesperado à uma obra ficcional, a fim de resolver um enredo para o qual o 

autor não tenha encontrado solução viável. “Another convention of Greek theater that has been the subject of 

much good-natured theatrical spoofing in succeeding centuries employed a piece of stage machinery to 

suspend a character representing a god above the stage - the famous deus ex machina, or god from a machine. 

A time-honored spoof presupposes that a playwright, like Euripides in his Orestes, has so complicated the 

play’s situations that no human agency can unravel those situations and bring the play to a close. Divine 

intervention thus becomes necessary. While this circumstance did sometimes occur, more usually Greek 

playwrights employed a god’s descent from Olympus in more sophisticated ways. A god might, for instance, 

predict the future or lend his or her dignity to a statement of the significance of the action. Finally, a god’s 

appearance from above makes for a spectacular conclusion”. (Outra convenção do teatro grego que foi objeto 

de muitas falsificações teatrais bem-humoradas nos séculos seguintes foi o emprego de uma peça de 

maquinário de palco para suspender um personagem representando um deus acima do palco - o famoso deus ex 

machina, ou deus de uma máquina. Uma paródia consagrada pelo tempo pressupõe que um dramaturgo, como 

Eurípides em Orestes, complicou tanto as situações da peça que nenhum agente humano pode desvendar essas 

situações e encerrá-la. A intervenção divina então se torna necessária. Embora essa circunstância às vezes 

ocorresse, mais comumente os dramaturgos gregos empregavam a descendência de um deus do Olimpo de 

maneiras mais sofisticadas. Um deus poderia, por exemplo, predizer o futuro ou emprestar sua dignidade a uma 

declaração do significado da ação. Finalmente, o aparecimento de um deus vindo de cima leva a uma 

conclusão espetacular). (tradução nossa). COOK, James Wyatt. Encyclopedia of ancient literature. Facts on 

File, Inc.: New York, 2008. p. 172. 
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do mais-valor, o capital recorre à inovação na tecnologia para otimizar o processo de 

produção e de rotação das mercadorias, ou seja, de circulação, através de uma maquinaria 

cada vez mais complexa e sofisticada, constituindo os meios para abreviar a oposição 

recíproca que há entre o espaço e o tempo para a realização do dinheiro. 

A exposição de Marx acerca da tecnologia indica que ela é uma força produtiva que 

combina o desenvolvimento histórico, científico e, por conseguinte, técnico, como uma 

unidade mutuamente determinada. Um produto das relações sociais, portanto, que é tecido e 

se efetiva circunscrito ao modo de produção, à dinâmica cultural, política e socioeconômica 

vigentes. Tendo em vista o recorte necessário a esta pesquisa, abstraímos em um salto 

temporal e avançamos ao debate acerca da questão tecnológica no Século XXI. Em um 

contexto de crise social, política e econômica cada vez mais asfixiante, o capital aposta no que 

Klaus Shwab explica como “modelagem da nova revolução tecnológica, a qual implica nada 

menos que a transformação de toda a humanidade”, sob o pretexto de modernizar as relações 

sociais em sua totalidade. Destarte, essa é a revolução 4.0 e, neste capítulo, empenhamo-nos 

em desvendar sua essência, as transformações que têm gerado na sociedade e os 

desdobramentos que ela opera sobre a educação brasileira. 

 Desta maneira, tomando como ponto de partida o arcabouço teórico marxiano, neste 

capítulo elucidamos os pressupostos da nova revolução do capital a partir do livro A quarta 

revolução industrial, de Klaus Schwab, destacando desta obra as implicações socais gerais, 

especialmente o futuro do trabalho e os rumos da educação. Dialogaremos também com 

documentos oficiais e institucionais, tais como: The World Economic Forum: a Partner in 

Shaping History 1971-2020 (O Fórum Econômico Mundial: um Parceiro na Formação da 

História 1971-2020), documento que apresenta um compilado da política do Fórum 

Econômico Mundial ao longo dos seus 50 anos; o relatório The Future of Jobs: Employment, 

Skills and Workforce Strategy for The Fourth Industrial Revolution (O Futuro dos Empregos: 

Emprego, Habilidades e Estratégia de Força de Trabalho para a Quarta Revolução 

Industrial), elaborado em 2015 pelo Fórum Econômico Mundial e divulgado em 2016. 

 Também nos debruçamos sobre o relatório Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce 

Transitions in a Time of Automation (Empregos perdidos, Empregos Ganhos: Transições da 

Força de Trabalho em um Tempo de Automação), elaborado em 2017 pelo McKinsey Global 

Institute (MIG) para orientar a tomada de decisões de governos, setores industriais e 

organizações, entre elas, o Fórum Econômico Mundial; e a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro 

de 2017, que instituiu o novo ensino médio no Brasil, além da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). O livro, os documentos e relatórios elencados são importantes produções 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
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de cunho intelectual e político, que não apenas orientam as ações e a agenda dos países 

(especialmente emergentes e periféricos), mas também, servem-nos de bússola para a tarefa 

de identificarmos para qual direção se movimenta o capitalismo no Século XXI. 

Para compreender as transformações pelas quais a educação brasileira tem passado e 

como esse fenômeno se articula com o desenvolvimento capitalista na realidade de nosso 

tempo, buscamos conhecer, mais profundamente, a questão da revolução 4.0, verificando os 

elementos que compõem sua espinha dorsal, sistematizadas por Klaus Schwab. Sabemos que 

no capitalismo a tecnologia é uma força produtiva que funciona como um artefato mistificado 

e mistificador da realidade, a fim de garantir aos capitalistas e, com alguma reserva, à 

população trabalhadora, soluções imediatas e quase fantásticas para os dilemas da realidade 

postos pelo próprio capital – uma vez que ele (o capital) não pode admitir que esses dilemas 

sejam, sem sua própria superação, resolúveis. Portanto, recorrendo à tecnologia como um 

deus ex machina, o capital busca inovar a todo instante os meios de produzir mercadorias, as 

formas de explorar trabalho e valorizar valor, a fim de driblar as contradições e os conflitos 

que, inevitavelmente, interpõem-se ao processo de sua reprodução, e, portanto, à acumulação 

capitalista. 

 As intervenções dos organismos internacionais, centralmente nesta pesquisa, do 

Fórum Econômico Mundial (WEF) sobre a educação e os sistemas educacionais de ensino a 

fim de ajustá-los às novas demandas oriundas da quarta revolução industrial em curso, estão 

evidentes, como demonstramos ao longo deste capítulo. Todavia, assim como os impactos da 

incorporação das tecnologias emergentes nas indústrias e empresas, o impulsionamento que a 

revolução 4.0 tem dado ao processo de automação, apresentam-se sob diferentes nuances 

entre os países (a depender dos seus papéis na geopolítica mundial, se integram o centro ou a 

perfieria capitalista), o mesmo ocorre no âmbito educacional. As características sociais, 

políticas, econômicas e culturais dão contornos específicos aos desdobramentos que as 

determinações dos organismos internacionais, como agentes políticos do capital para a quarta 

revolução industrial, exercem sobre o processo educativo nessas sociedades. 

Os inidicadores citados, principalmente, nos relatórios The Future of Jobs: 

employment, skills and workforce strategy for the Fourth Industrial Revolution (O Futuro dos 

Empregos: Emprego, Habilidades e Estratégia de Força de Trabalho para a Quarta 

Revolução Industrial), do Fórum Econômico Mundial, e Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce 

Transitions in a Time of Automation (Empregos perdidos, Empregos Ganhos: Transições da 

Força de Trabalho em um Tempo de Automação), elaborado pelo McKinsey Global Institute 

(MIG), que subsidia análises do Fórum, revelam que as proporções e a velocidade da quarta 
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revolução industrial têm se dado de maneira tão incisiva, que mesmo as economias do centro 

não estão poupadas de reestruturações na produção e nem da realocação da força de trabalho, 

o que acarreta ajustes nas políticas de emprego e de educação – como nos últimos exemplos 

citados, da Alemanha e Suíça, países com muito alto desenvolvimento humano. Contudo, 

apesar de reconhecermos que haverá mudanças substanciais e profundos riscos no que diz 

respeito ao aprofundamento de crises sociais, econômicas e instabilidade política em todo o 

mundo, sabemos que esses conflitos se dão de modo muito mais profundo e degradante nos 

países da periferia capitalista. Da mesma maneira, não poderia ser diferente com o Brasil, que 

ocupa lugar entre as sociedades com maiores índices de desigualdades sociais e educacionais, 

de precarização do trabalho e da vida. 

Os resultados desta Tese demonstram que a educação brasileira e as políticas da 

agenda educacional têm sofrido forte impacto das deliberações impostas pela revolução 4.0, 

propagandeada pelo Fórum Econômico Mundial, resultando em uma educação para a massa 

da juventude trabalhadora que não corresponde às suas reais necessidades; ineficaz e 

insuficiente do ponto de vista humano e social, que forme os indivíduos em sua totalidade e 

que contribua para o desenvolvimento das potencialidades físicas e intelectuais como um 

todo. Ao mesmo tempo, tais medidas, a saber, as competências gerais da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e a retomada do ensino técnico compulsório com a reforma do 

ensino médio, implementada pela Lei nº 13.415/2017, mostram-se bastante assertivas em 

sustentar e reproduzir a formação da força de trabalho conforme as demandas da indústria 4.0, 

do capital financeiro, transnacional e digital.  

Esperamos, com essa pesquisa, contribuir com a compreensão sobre os fundamentos 

das políticas educacionais implementadas no Brasil do presente tempo, os rumos da educação, 

consequentemente, sobre os caminhos empreendidos por educadores, estudantes e demais 

atores sociais comprometidos com a educação pública, gratuita, de qualidade socialmente 

referenciada, autônoma e democrática. Um educação que sirva à população trabalhadora 

brasileira como aporte para a construção de uma agenda de transformações radicais, que tenha 

como horizonte a sua emancipação humano-social. 
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2 A DIALÉTICA DA PRODUÇÃO CAPITALISTA: UM SISTEMA DE 

CONTRADIÇÕES E TENDÊNCIAS 

 

“Quando alguém quer ocupar-se com questões cientificas, esse alguém tem de 

aprender, em primeiro lugar, a lidar corretamente com os escritos que pretende 

empregar, lendo-os tal como o autor os escreveu”9. 

 

Como ponto de partida para compreender a relação da Revolução 4.010 com a 

reprodução capitalista e seus desdobramentos sobre a educação brasileira no período de 2016 

e 2020, é fundamental apreender o modo como Marx pensa, elabora e organiza sua crítica da 

economia política, partindo de estratos mais gerais, abstratos e subterrâneos em direção à 

superfície social, em que ocorre, de fato, o processo complexo e multideterminado da 

reprodução do capital.  Assim, a dialética marxiana consiste no aporte que aqui julgamos ser o 

mais adequado para subsidiar nossa análise tomando a totalidade mediada por múltiplas 

determinações, bem como o grau de desenvolvimento do capital em nosso tempo – 

considerando suas especificidades nos países de economia emergente, como é o caso do 

Brasil. 

Na primeira parte deste capítulo realizamos a discussão acerca da dialética marxiana a 

fim de nos apropriarmos das ferramentas teórico-metodológicas que nos permitirão 

compreender, de modo crítico e dialético, o funcionamento e o desenvolvimento da sociedade 

burguesa, bem como esse desenvolvimento repercute, de modo geral, nos processos 

formativos da população trabalhadora, ou seja, na educação. Deste modo, resgatar (ainda que 

brevemente) a discussão sobre o método de Marx, é preparar a esteira sobre a qual 

construiremos todo nosso processo investigativo. Para isso, dialogaremos com as obras 

Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – Introdução, A Sagrada Família, Manuscritos 

Econômico-Filosóficos de 1844, Ideologia Alemã, Miséria da Filosofia, Grundrisse e O 

Capital. Essa trajetória, que teve como guia o trabalho de Eduardo Chagas, “O método 

dialético de Marx: investigação e exposição crítica do objeto”, permitiu uma incursão pela 

 
9 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: livro III. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 49. 
10 Revolução 4.0 é o termo utilizado para se referir ao conceito de quarta revolução industrial, sistematizado pelo 

alemão Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial. Para ele, trata-se do 

desenvolvimento tecnológico que tem como base a computação e o sistema global de redes (internet), mas que 

atingiu uma quarta fase na virada entre os Séculos XX e XXI com a fusão de tecnologias de três domínios 

distintos, a saber, o digital, o físico e o biológico. Com isso, as cadeias de fabricação passaram a integrar 

sistemas de máquinas físicos e virtuais que, conectados, operam de modo global e flexível, em um grau de 

complexidade, velocidade e abrangência exponencialmente superior às revoluções industriais anteriores. Isso 

se deve, especialmente, à incorporação do aprendizado de máquinas (inteligência artificial). SCHWAB, Klaus. 

A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2019.  
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crítica de Marx desde o idealismo alemão, passando por Proudhon até os economistas 

clássicos. 

O segundo momento trata de uma interpretação dialética acerca da natureza da 

reprodução capitalista que, a partir do exame de sua dinâmica interna, caracteriza-se como um 

sistema historicamente determinado, contraditório, de leis e tendências. No modo de produção 

burguesa essas contradições estão em processo, e, por isso, o capital vive constantemente em 

conflito impelido a reestabelecer sua unidade original, que está na reciprocidade entre as 

formas que o constituem (capital e trabalho, quando simples, abstratas, ainda sem 

determinações). Essas formas, na medida em que se exteriorizam e se enriquecem, são 

atravessadas por múltiplas determinações. Logo, a unidade, a reciprocidade que havia na 

relação entre capital e trabalho, opõem-se à medida em que o capital se desenvolve e ganha 

contornos definidos no movimento real da sociedade – pois esse desenvolvimento pressupõe 

conflitos, rupturas e desvios próprios da realidade. Nessa segunda parte recorreremos aos 

escritos sobre a crítica da economia política – desenvolvida, especialmente, n’O Capital, mas 

também dialogando com as elaborações presentes nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 

1844, nos Grundrisse e em Teorias da mais-valia. 

Deste modo, avançando para além de explicações fragmentadas, que apartam a 

realidade em seus momentos específicos de composição e do desenvolvimento como um 

processo histórico e inserido na totalidade, elegemos Marx como nosso arcabouço teórico e, 

por isso, demarcamos o percurso de nossa investigação apresentando as categorias 

fundamentais que orientam as análises desenvolvidas neste estudo. Assim como em Marx, 

tomamos nosso objeto como guia e categorias que com ele se relacionam. Nesse sentido, 

julgamos possível apreender as ferramentas teóricas necessárias à investigação aqui proposta, 

a saber, a relação da Revolução 4.0 com a reprodução capitalista em nosso tempo e seus 

desdobramentos sobre a educação brasileira. 

 

2.1 O método dialético em Marx como aporte para a compreensão do objeto em sua 

totalidade 

 

Como ponto de partida para nossa investigação, que consiste em compreender a 

relação da Revolução 4.0 com a reprodução capitalista e seus desdobramentos sobre a 

educação brasileira, trataremos nesta seção da questão do método dialético de Marx, 

apontando elementos centrais que o caracterizam e o distinguem das perspectivas do 

idealismo alemão. Apesar do resgate aqui apresentado tratar de elaborações teóricas datadas 
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entre os Séculos XVIII e XIX, são notórias, até hoje, suas implicações sobre os modos de 

representação da realidade que, em geral, detêm-se na aparência dos fenômenos – sejam eles 

de ordem social, política, econômica ou cultural. Consequentemente, uma compreensão 

superficial sobre as questões relacionadas à produção da vida material adia a percepção dessas 

em sua complexidade, resulta em uma intervenção sobre a realidade também parcial, 

descolada da totalidade.  

A dialética marxiana é um método de análise e de exposição crítica da realidade em 

seu movimento histórico – considerando suas contradições e superações. Não se trata da mera 

inversão da relação entre sujeito e objeto, mas sim, a nosso ver, da inauguração de uma 

dialética multifacetada, um método de apreensão e de exposição da realidade que intercambia 

diversas mediações teóricas. Deste modo, mais do que reposicionar sujeito e objeto, Marx 

insere a categoria da totalidade para tecer essa relação como uma complexa teia de múltiplas 

determinações. O exercício de buscar reconstituir o processo de investigação e de exposição, 

portanto, do pensamento do autor é, como citamos Engels acima, uma necessidade para quem 

deseja fazer ciência. Essa é a perspectiva e a abordagem metodológica que subsidiará as lentes 

interpretativas com as quais trabalharemos em todo o nosso percurso investigativo.  

A fim de compreender a dinâmica da sociabilidade do modo de produção capitalista 

articulando a totalidade, histórica e multiplamente determinada, à complexidade de suas 

categorias, buscamos a compreensão sobre a própria forma de pensar do autor, adentramos a 

trilha dos caminhos lógicos que ele traçou não apenas para realizar suas análises, mas, 

especialmente, para expor suas elaborações. Como afirma Chagas: 

 

O método dialético de Marx foi pouco trabalhado, embora constitua um tema de 

relevância especial para o desenvolvimento da teoria marxista, particularmente o 

papel que ele exerce na discussão do significado e da relevância dos conceitos de 

investigação e exposição enquanto momentos que o constituem11. 

 

Considerando que forma e conteúdo não se separam, bem como a relação intimamente 

determinada que há entre o todo e suas partes constitutivas, entre exterioridade e interioridade 

do objeto analisado, torna-se fundamental uma investigação que admita um mergulho 

categórico e sua reconstituição a fim de, efetivamente, chegar à sua síntese – que, por sua vez, 

não é definitiva. Ao realizar a leitura das obras do autor, especialmente nos momentos em que 

elabora sobre o funcionamento da sociedade capitalista, é possível verificar que, no conjunto 

de sua produção teórica, Marx se utilizou de um método próprio para realizar seu percurso 

 
11 CHAGAS, Eduardo F. O método dialético de Marx: investigação e exposição crítica do objeto. Revista 

Síntese, v. 38, n. 120, 2011, p. 56.  
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investigativo: o oposto do idealismo que ele tanto criticara. As ideias por ele apresentadas, e 

aqui destacamos a sua crítica à economia política eram, não por acaso, produto de um trabalho 

meticulosamente desenvolvido, criticamente elaborado, absolutamente além de uma mera 

descrição da realidade em que se manifesta a sociedade burguesa. Portanto, o conteúdo de sua 

crítica estava já revelado no modo específico como a desenvolveu: desde as primeiras análises 

ao momento de sua apresentação. O conjunto da sua produção teórica nos parece, desta 

maneira, a própria amostra do processo de investigação e de exposição crítica de Marx. 

 

Pode-se dizer que o método dialético de Marx pressupõe, sim, dois momentos 

inseparáveis: a investigação (ou a pesquisa) e a exposição (ou a apresentação). A 

investigação, ou o método de investigação (Forschungsmethode), é o esforço prévio 

de apropriação, pelo pensamento, das determinações do conteúdo do objeto no 

próprio objeto, quer dizer, uma apropriação analítica, reflexiva, do objeto 

pesquisado antes de sua exposição metódica. E a exposição, ou o método de 

exposição (Darstellungsmethode), não é simplesmente uma autoexposição do 

objeto, senão ele seria acrítico, mas é uma exposição crítica do objeto com base em 

suas contradições, quer dizer, uma exposição crítico-objetiva da lógica interna do 

objeto, do movimento efetivo do próprio conteúdo do objeto12. 

 

 Para dar início a esse percurso, à tentativa de reconstituir o pensamento de Marx, 

recorremos à questão do método a partir de Chagas (2011), que realiza um apanhado das 

discussões marxianas e seus contrapontos à dialética hegeliana, ao idealismo alemão, ao 

método especulativo e à superficialidade da empiria que a economia clássica moderna 

utilizava a fim de explicar os fenômenos e a dinâmica da produção material da vida, da 

sociedade burguesa capitalista. Chagas expõe a inversão marxiana sobre a dialética de Hegel, 

uma vez que Marx parte do próprio real como o sujeito, como ponto de partida para a 

apreensão da totalidade, ultrapassando uma percepção acrítica e abstrata da realidade posta.  

 

Ao contrário do método especulativo, próprio da dialética hegeliana, e do empirismo 

imediato, próprio da economia clássica moderna, que foram incapazes de realizar 

uma investigação enquanto apreensão da “lógica”, da “racionalidade”, imanente ao 

próprio real, e uma exposição crítica desse real, enquanto reconstrução, no plano 

ideal, do movimento sistemático do próprio real, o método dialético de Marx tem 

como sujeito o próprio real, a lógica da coisa e não a coisa da lógica, do conceito, 

razão pela qual ele nem é um método subjetivista, tal como o idealismo especulativo 

acrítico e abstrato, que pressupõe um pensamento autonomizado enquanto demiurgo 

do real, isto é, um sujeito que dá, a partir da ideia, sentido à realidade, tomando-a 

como um caos desordenado, nem um método puramente objetivo, como o 

empirismo acrítico, o positivismo, que toma o pensamento como atividade passiva e 

a realidade como algo já acabado, pronto, dada imediatamente pela experiência 

direta, assumindo e ratificando ingenuamente a sua existência empírica, positiva13. 

 

 
12 Ibidem, p. 57. 
13 Ibidem, p. 56. 
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 Deste modo, guiados pelo debate realizado por Chagas (2011) sobre a questão do 

método, avançamos no exercício de imersão no modelo de investigação marxiano, seguindo 

as pistas sobre seu modo de análise nos diversos momentos em que expõe o funcionamento da 

sociedade burguesa – nas suas diversas esferas. Seja quando critica a insuficiência do 

idealismo de Hegel ou a superficialidade de Proudhon, seja quando desmistifica o 

oportunismo dos economistas clássicos e a própria representação falsificada da realidade na 

sociedade burguesa. É a partir desse exercício metodológico que, enfim, iniciamos essa 

discussão. 

 

2.1.1 A dialética marxiana e a crítica ao idealismo alemão 

 

 Na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel - Introdução, Marx desenvolve uma dura 

investida sobre a filosofia política hegeliana, ao tratar da relação entre o Estado e a sociedade 

civil, entre a utopia de uma revolução radical e a abstração da emancipação por meio de uma 

revolução que ele classifica como parcial, “meramente política, a revolução que deixa de pé 

os pilares do edifício”14.  Ao confrontar o autor (Hegel) com ele mesmo, Marx aponta as 

contradições existentes entre o direito público e o privado, revelando o caráter idealista com 

que Hegel trata a questão do Estado e da sociedade civil para assim “desmascarar a 

autoalienção nas suas formas não sagradas” e, como uma analogia, a “crítica do céu 

transforma-se, assim, na crítica da terra”15.  

Ao classificar a filosofia alemã como um prolongamento ideal de sua história e expor 

sua crítica ao modelo de revolução parcial, fundamentada em uma emancipação teórica, 

abstraída da materialidade, portanto, constituída apenas no plano do pensamento, Marx revela 

sua crítica à dialética de Hegel. Este último, ao colocar o Estado como um ente pressuposto 

do qual derivam a família e a sociedade civil, expressa o caráter especulativo de sua filosofia, 

na qual a realidade (a família e a sociedade civil) se efetiva a partir do conceito, da ideia (de 

estado).  

 

A crítica da filosofia alemã do direito e do Estado, que com Hegel alcançou sua 

versão mais consistente, rica e completa, consiste tanto na análise crítica do Estado 

moderno e da realidade como relacionada como na negação decidida de todo o modo 

da consciência política e jurídica alemã, cuja expressão mais distinta, mais 

universal, elevada ao status de ciência, é justamente a própria filosofia especulativa 

do direito. Se a filosofia especulativa do direito só foi possível na Alemanha [...], só 

 
14 MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel – Introdução. In: Crítica da filosofia do direito de 

Hegel. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 160.  
15 Ibidem, p. 152. 
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foi possível, ao contrário, porque e na medida em que o próprio Estado moderno faz 

abstração do homem efetivo ou satisfaz o homem total de uma maneira puramente 

imaginária16. 

 

Marx combate veementemente a contradição entre o mundo da imaginação e as 

condições políticas e jurídicas reais, entre a separação do mundo das ideias, da filosofia, de 

uma práxis que seja, de fato, revolucionária17. Quando aponta o descolamento da revolução 

abstrata e teórica do idealismo alemão da própria materialidade, da vida em sua concretude, 

Marx sinaliza a necessidade de um método filosófico que ultrapasse a esfera da aparência e 

combine a transformação do pensamento com a transformação da realidade. Que coloque a 

humanidade – aqueles que realizam a produção material da vida – e não as ideias sobre como 

a vida é produzida, como o verdadeiro sujeito histórico. 

  

A arma da crítica não pode, é claro, substituir a crítica da arma, o poder material tem 

de ser derrubado pelo poder material, mas a teoria também se torna força material 

quando se apodera das massas. A teoria é capaz de se apoderar das massas tão logo 

demonstra ad hominem, e demonstra ad hominem tão logo se torna radical. Ser 

radical é agarrar as coisas pela raiz.  Mas a raiz, para o homem, é o próprio 

homem18. 

 

Tornamos a afirmar a relação intrínseca entre forma e conteúdo, entre análise e o 

modo de exposição. Nessa perspectiva, a dialética marxiana avança sobre a de Hegel quando 

Marx inverte a relação entre sujeito e objeto, entre a realidade e o conceito. No entanto, é 

importante destacar que essa inversão não se dá por uma mera alteração de posições, como 

mudança na ordem dos fatores de uma equação. Ao contrário, Marx introduz um novo fato, a 

categoria história, portanto, altera substancialmente o seu produto, o resultado de sua síntese. 

Quando reivindica a materialidade da vida como ponto de partida e a humanidade como 

germe, ao centro dessa materialidade, necessariamente incorpora o movimento histórico, já 

que os homens são exatamente um resultado histórico do desenvolvimento social19. 

 Em A Sagrada Família, quando discutem o mistério da construção especulativa, Marx 

e Engels desmistificam o processo de abstração da construção hegeliana que dissimula e 

cristaliza a realidade, e o fazem desenvolvendo uma crítica dos Mystères de Paris, 

encaminhado pelo senhor Szeliga. Utilizando a categoria fruta como modo de representação 

geral, como substância, os autores enfatizam a inversão que essa representação abstrata 

produz diante da compreensão da apresentação do objeto (o real das frutas) em sua 

 
16 Ibidem, p. 157. 
17 Ibidem, p. 156. 
18 Ibidem, p. 157. 
19 MARX., Karl. Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p. 239. 
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diversidade, ainda que interligadas por uma unidade genérica. Ou seja, ao ignorar a 

particularidade, o ser de cada uma das frutas, a essência de cada uma delas é substituída por 

uma ideia sobre as frutas, pela representação geral do ser fruta – que abstrai de cada uma 

delas não apenas a sua essência, mas também, sua manifestação singular, real, concreta. Pela 

construção especulativa, a realização da fruta está, na verdade, na exteriorização da ideia 

genérica de fruta. 

 

Digo, portanto, que o essencial da pera não é o ser da pera, nem o essencial da maçã 

é o ser da maçã. Que o essencial dessas coisas não é sua existência real, passível de 

ser apreciada através dos sentidos, mas sim o ser abstraído por mim delas e a elas 

atribuído, o ser da minha representação, ou seja, “a fruta”. É certo que meu 

entendimento finito, baseado nos sentidos, distingue uma maçã de uma pera e uma 

pera de uma amêndoa, contudo minha razão especulativa considera esta diferença 

sensível algo não essencial e indiferente20.  

 

Marx e Engels evidenciam que, ao tomar a categoria fruta como realização de uma 

ideia geral, abstrata, todas as especificidades e as determinações, que cada uma das frutas 

possui  em sua essência, diluem-se na aparência, conservam-se na superficialidade de uma 

totalidade artificial que cristaliza as particularidades no campo da imaginação e invertem a 

relação entre a ideia e o ser. A manifestação da fruta na realidade concreta, posta, corresponde 

nada mais do que a exteriorização do conceito geral e indeterminado de fruta. 

 

A especulação, que converte as diferentes frutas reais em uma “fruta” da abstração, 

na “fruta”, tem de, para poder chegar à aparência de um conteúdo real, 

necessariamente tentar – e de qualquer maneira – retornar da “fruta”, da substância, 

para os diferentes tipos de frutas reais e profanas, para a pera, a maçã, a amêndoa 

etc. E tudo que há de fácil no ato de chegar, partindo das frutas reais para chegar à 

representação abstrata “a fruta”, há de difícil no ato de engendrar, partindo da 

representação abstrata “a fruta”, as frutas reais. Chega a ser impossível, inclusive, 

chegar ao contrário da abstração ao se partir de uma abstração, quando não desisto 

dessa abstração21. 

 

O fato de a fruta, para o filósofo da especulação, ser um ser vivo, com diferenças 

específicas, um ser dinâmico, induz à aparência sensível de variedade da ideia, uma expressão 

diversa e concreta da unidade que, anteriormente, se deu na esfera especulativa da intuição. 

As diferenças, as particularidades de cada uma das frutas – a pera, a maçã, a amêndoa – 

ocorrem como uma diversidade de manifestações da unidade da ideia, da substância do 

conceito, no nível da aparência. O ser pera, o ser maçã e o ser amêndoa, na verdade, são – 

 
20 MARX, Karl; ENGELS Friedrich. A sagrada família. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 72. 
21 Ibidem, p. 73. 
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pela filosofia especulativa – modos sensíveis de apresentação do mesmo conceito, da unidade 

fruta, na materialidade. 

 

Não devemos mais dizer, portanto, como dizíamos do ponto de vista da substância, 

que a pera é “a fruta”, que a maçã ou a amêndoa etc., é “a fruta”, mas sim que “a 

fruta” se apresenta na condição de pera, na condição de maçã ou amêndoa, e as 

diferenças que separam entre si a maçã da amêndoa ou da pera são, precisamente, 

distinções entre “a própria fruta”, que fazem dos frutos específicos outras tantas 

fases distintas no processo de vida “da fruta” em si. “A fruta” já não é mais, 

portanto, uma unidade carente de conteúdo, indiferenciada, mas sim uma unidade na 

condição de “totalidade” das frutas, que acabam formando uma “série 

organicamente estruturada”22. 

 

A construção especulativa, que aqui Marx e Engels também designam como 

especulação hegeliana, mistifica a existência real ou material do ser (a fruta), uma vez que não 

toma como ponto de partida a pera, a maçã, a amêndoa como, de fato, sujeitos reais e 

concretos – que fundamentam a elaboração do conceito e sua representação no pensamento. 

Ao contrário, ela ignora a essência, a própria natureza do conteúdo da fruta, para apreender a 

ideia geral de fruta, a substância abstrata, o conceito formal, como determinação da fruta real. 

Tal determinação não é considerada a partir de seu conteúdo concreto, real, mas sim, de uma 

maneira falsificada, que se utiliza de uma lógica especulativa, uma vez que admite ser sua 

determinação formal, abstrata, que chega à superfície da materialidade como conteúdo 

concreto. 

 

O que interessa fundamentalmente à filosofia especulativa é, portanto, o ato de 

engendrar a existência dos frutos reais e profanos e o fato de dizer de um modo 

misterioso que há maçãs, peras, amêndoas e passas. Mas as maçãs, as peras, 

amêndoas e passas que voltamos a encontrar nesse mundo especulativo não são mais 

do que maçãs aparentes, peras aparentes, amêndoas aparentes e passas aparentes, 

pois são momentos vitais “da fruta”, desse ser intelectivo abstrato e, portanto, seres 

intelectivos abstratos elas mesmas. O que alegra na especulação é, por conseguinte, 

voltar a encontrar todas as frutas reais, porém na condição de frutas dotadas de uma 

significação mística mais alta, frutas que brotam do éter de teu próprio cérebro e não 

do solo material, que são encarnações “da fruta”, do sujeito absoluto. Portanto, 

quando retornas da abstração, do ser intelectivo sobrenatural – “a fruta” – às frutas 

naturais, o que tu fazes, ao contrário, é atribuir também às frutas naturais um 

significado sobrenatural, transformando-as em puras abstrações23.  

 

Quando tentamos explicar a realidade a partir do método especulativo – como faz, por 

exemplo, Szeliga – acabamos por tentar forçar do abstrato justificativas para as manifestações 

concretas. No caso das frutas reais (as maçãs, peras, amêndoas, e passas...), a partir das quais 

Marx e Engels desenvolvem sua argumentação, a ideia geral de fruta, como um conceito 

 
22 Ibidem, p. 73-74. 
23 Ibidem, p. 74. 
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abstrato, efetiva-se na exterioridade, mas ainda descolada da própria realidade. O conceito 

geral de fruta, como uma totalidade abstrata, que ignora as particularidades e especificidades 

de cada ser fruta em sua concretude, aparece como substância, portanto, essência genérica de 

todas as demais frutas, como uma unidade sensível das diversidades de todas elas. Nessa 

perspectiva, todas as frutas são nada mais que manifestações concretas e aparentes da 

imaginação, abstraindo de suas características individuais, suas diferenças reais, ou seja, suas 

determinações particulares. 

 

Naturalmente resta dizer que o filósofo especulativo apenas leva a cabo essa 

contínua criação ao encaixar furtivamente, como se fossem determinações 

inventadas por ele mesmo, propriedades da maçã, da pera etc. que são conhecidas 

universalmente e apresentadas à intuição real, atribuindo os nomes das coisas reais 

àquilo que apenas o intelecto abstrato pode criar, ou seja, às fórmulas abstratas do 

intelecto; declarando, enfim, sua própria atividade, através da qual ele passa da 

representação maçã à representação pera, como a autoatividade do sujeito absoluto, 

“da fruta”24. 

 

Ao utilizarem a categoria fruta para analisar e expor, criticamente, o modo como a 

construção especulativa apreende a realidade, Marx e Engels apontam as contradições da 

dialética hegeliana e como o idealismo alemão mistifica a realidade. Isso porque o modo de 

representação do real na dialética especulativa de Hegel não apenas explica a prática política e 

social de sua época, mas também reflete e legitima a condição subalterna das massas, 

transfere para um mundo abstrato, metafísico, fantasmagórico, a resolução dos conflitos e as 

mudanças objetivas das quais necessitam. Tal como faz o capital às tecnologias, conferindo-

lhes atributos fantásticos. 

 

E os mistérios da construção especulativa se revelam de um modo tanto mais visível 

na exposição do senhor Szeliga, quanto mais pelo fato de ele ter uma dupla 

vantagem sobre Hegel. De um lado Hegel sabe apresentar o processo pelo qual o 

filósofo passa de um objeto a outro através da intuição insensível e da representação, 

com maestria sofística, como se fosse o processo do mesmo ser intelectivo 

imaginado, do sujeito absoluto. Mas depois disso Hegel costuma oferecer, dentro da 

exposição especulativa, uma exposição real, através da qual é possível captar a 

própria coisa. E esse desenvolvimento real dentro do desenvolvimento especulativo 

induz o leitor, equivocadamente, a tomar o desenvolvimento especulativo como se 

fosse real e o desenvolvimento real como se fosse especulativo25.  

 

A filosofia especulativa, o método dialético hegeliano, contribui para o falseamento da 

percepção do real, para a mistificação da realidade posta e determinada. No momento em que 

dá ao pensamento, à ideia, a condição de sujeito e, consequentemente, a manifestação 

 
24 Ibidem, p. 75. 
25 Ibidem, ibidem. 
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concreta, aparente, torna-se predicado, derivação de uma abstração. O mundo das coisas seria, 

portanto, produto do pensamento, da imaginação. Sob essa perspectiva, a transformação deste 

mundo, do real, pressupõe que o movimento, a ação, ocorre também no campo da 

especulação, no imaginário, subjetivamente. A mera mudança no campo das ideias, do 

pensamento, ou mesmo, da capacidade de inventar e de representar a vida fantasticamente, 

seria capaz de alterar a realidade. Nessa lógica especulativa, o real é, senão, a corporificação 

do conceito, do pensamento. Do mesmo modo, esse pensamento, a imaginação, a ideia, atuam 

como verdadeiros produtores da realidade. Ao isolar as particularidades, as diferenças e as 

determinações sensíveis do ser singular e ao abstraí-lo como um simples modo de 

apresentação real da totalidade pensada, subjetivada, Marx e Engels desmistificam o conteúdo 

fragmentador, superficial da dialética hegeliana – que isola os seres de suas determinações 

objetivas, portanto, livre de suas contradições internas e externas. 

 

O que ocorre é que não desenvolve, em parte nenhuma, um conteúdo real, de modo 

que nele a construção especulativa aparece sem nenhum adiamento estranho que a 

desequilibre, sem nenhum tapume de duplo sentido, brilhando ante os nossos olhos 

em toda sua beleza nua. No senhor Szeliga também se mostra de um modo brilhante 

como a especulação de um lado cria seu objeto a priori, aparentemente livre e a 

partir de si mesma, mas outro lado, precisamente ao querer eliminar de maneira 

sofista a dependência racional e natural que tem em relação ao objeto, demonstra 

como a especulação cai na servidão mais irracional e antinatural sob o jugo do 

objeto, cujas determinações mais casuais e individuais ela é obrigada a construir 

como se fossem absolutamente necessárias e gerais26.  

 

2.1.2 Feuerbach e a crítica à dialética especulativa de Hegel 

 

Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, Marx realiza uma Crítica da 

Dialética e da Filosofia Hegelianas em Geral, a partir da exposição de Hegel na 

Fenomenologia do Espírito, na Lógica, além do novo movimento crítico a Hegel. Nela, Marx 

apresenta uma questão a ser respondida que considera essencial: “o que fazer diante da 

dialética hegeliana?”27. Essa interrogação lhe ocorre diante da constatação de que os jovens 

hegelianos, empenhados na crítica do conteúdo da filosofia hegeliana, mantiveram-se num 

movimento acrítico, tão circunscritos no idealismo de Hegel (a que desejavam combater) que 

repetiam até as expressões literais da linguagem hegeliana28. 

Marx considera, no entanto, Feuerbach o único que tratou de maneira séria e crítica a 

dialética hegeliana, portanto, seria este o verdadeiro triunfador (Überwinder) da velha 

 
26 Ibidem, p. 76. 
27 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 115.  
28 Ibidem, p. 116. 
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filosofia, [o único] que fez verdadeiras descobertas nesse domínio. Marx elenca três 

elementos feuerbachianos que considera como o grande feito (Tat): (1) que a filosofia 

especulativa (especialmente, a hegeliana), assim como a religião, contribui para a inversão e 

mistificação da realidade, bem como para o estranhamento (Entfremdung) da essência 

humana. Deste modo, tal qual a religião, ela deve ser superada; (2) que Feuerbach pratica o 

verdadeiro materialismo, o princípio fundamental da teoria, da ciência real, a saber, a relação 

do homem com o homem, ou seja, a relação social; (3) que o positivo, o que está posto, aquilo 

que está dado, funda-se sobre si próprio, ou seja, não é resultado de um processo anterior29. 

Para Marx, Feuerbach explicitou que o movimento da dialética de Hegel parte do 

infinito, do universal abstrato, suprassume esse infinito, manifestando-se no real como finito, 

particular. Depois disso, suprassume o concreto sensível para, assim, voltar ao infinito como 

abstração. Esse movimento, do abstrato ao real e novamente ao abstrato, não é nada além do 

percurso intelectivo da própria ideia, do pensamento no interior do pensamento. Portanto, 

Hegel suprassume a alienação, e, imediatamente depois, a reestabelece, de modo que sua 

negação da negação consiste, na realidade, em uma contradição filosófica que, após negar a 

alienação, a afirma novamente. A afirmação da filosofia especulativa, um fundamento 

inconsistente, manter-se-ia, em termos de posição, fundada sobre a própria alienação, ainda 

que em oposição à alienação30. 

 

A posição (Position), ou autoafirmação e autoconfirmação, que se situa na negação 

da negação, está ainda para uma sua própria [posição] não segura, por isso 

acometida pela sua oposição (Gegensatz), [posição que] em si mesma [permanece] 

duvidando, e, portanto, [permanece] carente de demonstração, portanto [posição] 

não se provando a si mesma mediante sua existência (Dasein), como posição não 

confessada e, portanto, é contraposta direta e imediatamente à posição 

sensivelmente-certa (sinnlichgewisse), fundada sobre si mesma31.  

 

Marx evidencia que, apesar do empenho, os jovens críticos da filosofia hegeliana não 

haviam desvendado o seu real movimento. Feuerbach foi o único, como frisado, que teria se 

apercebido que a suprassunção do pensar sobre o próprio pensar resulta em um movimento 

especulativo e que, portanto, a dialética hegeliana não passava de abstração – Feuerbach 

concebe também a negação da negação, o conceito concreto enquanto o pensar 

sobrepujando-se no pensar, e enquanto pensar desejante (wollende) de ser imediatamente 

intuição (Anschauung), natureza, efetividade32. Dito isso, Marx desenvolve sua crítica à 

 
29 Ibidem, p. 117-118. 
30 Ibidem, p. 118. 
31 Ibidem, ibidem. 
32 Ibidem, ibidem. 
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dialética hegeliana e ao novo movimento crítico (a Hegel) tomando como ponto de partida a 

Fenomenologia do Espírito, de Hegel33.  

A análise marxiana sobre Fenomenologia do Espírito de Hegel se dá com a exposição 

de sua lógica especulativa, o percurso que a consciência realiza do abstrato e os seus 

momentos intermediários, de suprassunção, até o seu retorno a si, à sua origem, 

respectivamente, como saber absoluto34. Nessa perspectiva, as ilusões especulativas da 

filosofia de Hegel colocam os homens, com suas relações concretas entre si e com a natureza, 

como resultados da exteriorização da consciência, e o pensar abstrato como uma medida real 

de um mundo estranhado. 

 

Toda a história da exteriorização e toda a retirada (Zurücknahme)da exteriorização 

não é, assim, nada além da história da produção do pensar abstrato, do [pensar] 

absoluto, do pensar lógico, especulativo. O estranhamento, que forma, portanto, o 

interesse intrínseco dessa exteriorização e a suprassunção dessa exteriorização, é a 

oposição do em-si e [d]o para-si, de consciência e consciência-de-si, de objeto e 

sujeito, isto é, a oposição do pensar abstrato e da efetividade sensível ou da 

sensibilidade efetiva no interior do pensamento mesmo35.  

 

Marx aponta que a dialética especulativa de Hegel erra pelo fato de atribuir ao espírito 

lógico e pensante, abstraído da natureza e da efetividade concreta, da relação entre os homens, 

a condição de verdadeira essência humana. O autor compreende que, para Hegel, 

manifestações da vida social da humanidade (como a sensibilidade, a religião, o Estado, entre 

outros) são como meros produtos do pensamento, esquecendo-se da historicidade dos homens 

e da materialidade da vida. A filosofia hegeliana, expressa na Fenomenologia, é, para Marx, 

simultaneamente, mistificadora da realidade e crítica da mistificação desta. Por um lado, 

destaca o estranhamento do homem na religião, no Estado, na vida civil etc., o que permite 

uma crítica efetiva do homem estranhado. Por outro, mantém esse estranhamento, na medida 

em que o supera só pelo pensamento no interior do próprio pensamento. Deste modo, o 

Estado, a religião e a vida civil não aparecem como realização do homem, mas sim, como 

expressões da realização absoluta da ideia. 

 

A “Fenomenologia” é, por isso, a crítica oculta (verborgene), em si mesma ainda 

obscura e mistificadora; mas na medida em que ela retém (hält fest) o 

estranhamento do homem – ainda que também este último apareça apenas na figura 

do espírito -, encontram-se nela ocultos todos os elementos da crítica, muitas vezes 

preparados e elaborados de modo que suplantam largamente o ponto de vista 

hegeliano. A ‘consciência infeliz’, a ‘consciência honesta’, a luta entre ‘consciência 

 
33 Ibidem, 119. 
34 Ibidem, 121. 
35 Ibidem, ibidem. 
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nobre e consciência vil’ etc., estas seções isoladas encerram os elementos críticos – 

embora ainda numa forma estranhada – de esferas totais, como a religião, o Estado, 

a vida civil (das bürgerliche Leben) etc36. 

 

Marx explica que Hegel entende o ser, o objeto (a que ele chama de coisidade), como 

objetivação, exteriorização da consciência-de-si, como essência objetiva. No entanto, Marx 

afirma que o ser natural, objetivo, só pode assim ser considerado mediante sua existência e 

dispondo de outro fora de si mesmo, em uma relação com o outro objetivado, externo, 

sensível, corpóreo. Ou seja, sob essa análise da relação sujeito-objeto, é possível inferir que a 

dialética hegeliana admite a realidade, o concreto, como mera objetivação, corporificação do 

pensamento, como “coisidade” da abstração. Portanto, a suprassunção (Aufhebung) do real 

posto, do objeto corpóreo, seria nada além do que o retorno à essência desse objeto37, ou seja, 

à consciência abstrata. A dialética hegeliana compreende a suprassunção (Aufhebung) como 

um movimento em que a exteriorização (Entäusserung) da consciência retorna a si mesma. 

 

A fome é uma carência natural; ela necessita, por conseguinte, de uma natureza fora 

de si, de um objeto fora de si, para se satisfazer, para se saciar. A fome é a carência 

confessada de meu corpo por um objeto existente (seienden) fora dele, indispensável 

à sua integração e externação essencial. O sol é o objeto da planta, um objeto para 

ela imprescindível, confirmador de sua vida, assim como a planta é objeto do sol, 

enquanto externação da força evocadora de vida do sol, da força essencial objetiva 

do sol. Um ser que não tenha sua natureza fora de si não é nenhum ser natural, não 

toma parte na essência da natureza. Um ser que não tenha nenhum objeto fora de si 

não é nenhum ser objetivo. Um ser que não seja ele mesmo objeto para um terceiro 

ser não tem nenhum ser para seu objeto, isto é, não se comporta objetivamente, seu 

ser não é nenhum [ser] objetivo. Um ser não objetivo é um não-ser38. 

 

Conforme a exposição de Marx nos Manuscritos, homem e natureza são considerados 

por Hegel como coisas do pensamento, como ideia absoluta objetivada, exteriorizada, 

predicados da abstração. O homem é nada além que a externação da consciência e de sua 

essência e, a natureza, apenas a forma sensível, corpórea, a externalidade das abstrações 

lógicas, o ser-outro do pensamento. 

 

A externalidade não é de se entender aqui como a sensibilidade se externando, 

aberta à luz e ao homem sensível. A externalidade toma-se aqui no sentido da 

exteriorização, um equívoco, uma debilidade que não deve ser. Pois o verdadeiro 

(das Wahre) é ainda a ideia. A natureza é somente a forma de seu ser-outro. E, 

como o pensar abstrato é a essência, aquilo que lhe é externo é, segundo sua 

essência, apenas um [algo] externo. O pensador abstrato reconhece, ao mesmo 

tempo, que a sensibilidade é a essência da natureza, a externalidade em oposição ao 

pensar tecendo-se em si. Mas simultaneamente ele exprime esta oposição de tal 

 
36 Ibidem, 122-123. 
37 Ibidem, 126. 
38 Ibidem, 127. 
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forma que esta externalidade da natureza é sua oposição ao pensar, sua deficiência, 

que ela, na medida em que se diferencia da abstração, é um ser deficiente. [...]. para 

o pensador abstrato a natureza tem, portanto, de se suprassumir a si mesma, porque 

já foi posta por ele como um ser em potência suprassumido39.  

 

Na Ideologia Alemã, Marx e Engels empreendem uma crítica aos neo-hegelianos, mais 

precisamente, à ideologia geral e, especificamente, à filosofia alemã.  Esta última compreende 

a consciência e o mundo das ideias separadas de sua base material. Descolados da produção 

material da vida, dos modos como a humanidade se organiza e se desenvolve, os alemães 

reivindicam as transformações sociais abstraídas de uma intervenção objetiva na realidade, 

considerando que as revoluções no campo das ideias, da consciência, seriam suficientes para 

conduzir a humanidade a um processo de libertação. Essa perspectiva revela uma relação 

específica entre sujeito e objeto, tendo a objetividade como mero predicado da subjetividade. 

Ou seja, as ideias se sobrepondo à vida material. 

 
Não nos daremos, naturalmente, ao trabalho de esclarecer a nossos sábios filósofos 

que eles não fizeram a “libertação” do “homem” avançar um único passo ao terem 

reduzido a filosofia, a teologia, a substância e todo esse lixo à “autoconsciência” e, 

ao terem libertado o “homem” da dominação dessas fraseologias, dominação que 

nunca o manteve escravizado. Nem lhes explicaremos que só é possível conquistar a 

libertação real [wirkliche Befreiung] no mundo real e pelo emprego de meios reais40. 

 

Para Marx e Engels, o pensamento, a representação mental da realidade, é constituído 

sobre as bases materiais da produção da vida humana, ou seja, a consciência humana se 

desenvolve a partir dos modos de organização da materialidade. É a partir da concretude da 

vida que se constituem as representações da consciência. Segundo Chagas, as ideias são 

expressões ideais das circunstâncias reais, das condições materiais de existência, extraídas 

do mundo real, isto é, têm como raiz, como fonte primária, a produção e o intercâmbio 

material da vida social-humana41. Deste modo, é impossível que o pensar, a abstração, ocorra 

em separado da realidade concreta e da vida real. 

 

Somente agora, depois de já termos examinado quatro momentos, quatro aspectos 

das relações históricas originárias, descobrimos que o homem tem também 

“consciência”. Mas esta também não é, desde o início, consciência “pura”. O 

“espírito” sofre, desde o início, a maldição de estar “contaminado” pela matéria, 

que, aqui, se manifesta sob a forma de camadas de ar em movimento, de sons, em 

suma, sob a forma de linguagem. [...]. Desde o início, portanto, a consciência já é 

um produto social e continuará sendo enquanto existirem homens. A consciência é, 

naturalmente, antes de tudo a mera consciência do meio sensível mais imediato e 

consciência do vínculo limitado com outras pessoas e coisas exteriores ao indivíduo 

 
39 Ibidem, 136-137. 
40 MARX, Karl; ENGELS Friedrich. Op. Cit., p. 29. 
41 CHAGAS, Eduardo F. Op. Cit., p. 62. 
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que se torna consciente; ela é, ao mesmo tempo, consciência da natureza que, 

inicialmente, se apresenta aos homens como um poder totalmente estranho, 

onipotente e inabalável, com o qual os homens se relacionam de um modo 

puramente animal e diante do qual se deixam impressionar como  o gado; é desse 

modo, uma consciência puramente animal da natureza [...]42.  

 

Os seres humanos, indivíduos concretos, tornam-se reais pela sua ação dirigida sobre 

as condições materiais de produção social. Essa ação consciente sobre a natureza, o trabalho, 

corresponde ao fundamento da produção humana da vida material, do processo social que se 

desenvolve através da ação conjugada dos homens. Uma vez que a consciência é fundada 

sobre as bases materiais da vida real, inevitavelmente ela é perpassada pelas relações sociais 

de produção que são constituídas ao longo da história humana com o desenvolvimento das 

forças produtivas e da divisão social forçada do trabalho (pressuposto da propriedade privada 

e da sociedade de classes). 

 

O modo como os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da 

própria constituição dos meios de vida já encontrados e que eles têm de reproduzir. 

Esse modo de produção não deve ser considerado meramente sob o aspecto de ser a 

reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é, muito mais, uma forma 

determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida, um 

determinado modo de vida desses indivíduos. Tal como os indivíduos exteriorizam 

sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, pois, como sua produção, tanto 

com o que produzem como também, com o modo como produzem. O que os 

indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua produção43. 

 

2.1.3 A Metafísica de Proudhon 

 

Em Miséria da Filosofia, na primeira parte do capítulo II, Marx realiza uma crítica a 

Proudhon e ao seu método – a que denomina por “metafísica da economia política”. O 

primeiro ponto exposto por Marx é a abstração que Proudhon faz às categorias econômicas, 

tratando-as como expressões teóricas, meros dogmas, princípios, desconsiderando o 

movimento histórico das relações de produção, como independentes das relações reais, como 

se esses pensamentos brotassem da razão pura. Ou seja, apartados do movimento próprio da 

história, de suas mediações e determinantes sociais. 

 

À força de abstrair assim de todo objeto todos os pretensos acidentes, animados ou 

inanimados, homens ou coisas, temos razão de dizer que, em último grau de 

abstração, chegamos às categorias lógicas como substância. Assim, os metafísicos, 

que, fazendo tais abstrações, acreditam fazer análise e que, à medida que se afastam 

progressivamente dos objetos, imaginam aproximar-se deles para penetrá-los, esses 

 
42 MARX, Karl; ENGELS Friedrich. Op. Cit., p. 34-35. 
43 Ibidem, p. 87. 
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metafísicos têm razão de dizer que as coisas aqui da Terra são bordados cujo pano 

de fundo é constituído pelas categorias lógicas. Eis o que distingue o filósofo do 

cristão: este, a despeito da lógica, só conhece uma encarnação do Logos; o filósofo 

conhece-as infinitas44. 

 

 Marx segue sua crítica ao método de Proudhon, afirmando que este reduz todos os 

elementos da realidade às categorias lógicas, como uma metafísica aplicada, tratando a 

economia política de modo semelhante ao que Hegel faz com o pensamento, com a 

consciência. Nesse sentido, torna-se um método absoluto, cujo estado de abstração o mantém 

desconectado do movimento da realidade, portanto, descomprometido em refletir ou explicar 

as relações sociais de produção. Ao contrário, está fadado a um movimento específico: o da 

razão pura. Desse modo, sua dinâmica não ultrapassa a formalidade da afirmação, negação e 

negação da negação. Tudo, evidentemente, operado no âmbito da razão, logo, mera 

especulação. Tal como Marx assevera sobre o método hegeliano: 

 

Aplique-se esse método à economia política e ter-se-á a lógica e a metafísica da 

economia política ou, em outros termos, as categorias econômicas que todos 

conhecem traduzidas numa linguagem pouco conhecida, o que lhes dá a aparência 

de recém desabrochadas de uma cabeça de razão pura – porque essas categorias 

parecem engendrar-se umas às outras, encadear-se e entrelaçar-se umas às outras, 

graças ao exclusivo trabalho do movimento dialético. (...) Para Hegel, portanto, tudo 

o que ocorreu e que ainda ocorre é precisamente o que ocorre em seu próprio 

raciocínio. (...) Ele acredita construir o mundo pelo movimento do pensamento, mas 

apenas reconstrói sistematicamente e ordena segundo o método absoluto das ideias 

que estão na cabeça de todo o mundo45. 

 

A base material e o movimento histórico, componentes fundamentais da dialética 

marxiana, aparecem em toda a crítica que ele realiza a Proudhon, pois, assim como Hegel, o 

socialista francês concebe as categorias econômicas, os produtos da vida real, como 

corporificações das suas abstrações. Ignora, portanto, o caráter transitório e a historicidade das 

relações sociais, das ideias acerca da realidade. Além disso, Proudhon fragmenta as categorias 

econômicas, uma vez que as considera como fases sociais engendradas, como resultado umas 

das outras, sucedendo sempre às anteriores46.  

 A crítica de Marx a Proudhon endurece quando classifica a dialética do francês como 

uma dialética maniqueísta, que vê, nas relações econômicas burguesas, sempre, um lado bom 

e um lado mau. Oscilando constantemente entre o capital e o trabalho, entre a economia 

política e o comunismo, Proudhon maneja as categorias econômicas como leis absolutas, 

 
44 MARX, Karl. Miséria da Filosofia. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 99. 
45 Ibidem, p. 101.  
46 Ibidem, p. 101-103. 
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eternas, para as quais o seu esforço teórico – o sistema das contradições econômicas – se 

destina a identificar desvios e a procurar seus respectivos antídotos. Em um movimento que, 

conforme Marx, aniquila qualquer vestígio da história47 e se dedica a tentar conciliar, 

obviamente sem sucesso, as desigualdades próprias das relações sociais burguesas com uma 

“intenção primitiva, a tendência mística, o objetivo providencial”48. 

 Marx problematiza e leva às últimas consequências a inconsistência e, até mesmo, as 

distorções que Proudhon faz à dialética hegeliana, aplicando sua lógica maniqueísta à 

escravidão. Forjando, supostamente, as vantagens e os inconvenientes dessa categoria 

econômica, Marx desmascara a incompatibilidade, política e teórica, do modo artificial de 

tratar problema e solução, hipótese e antídoto, como contradições a serem resolvidas – o que é 

absolutamente impraticável, como nos aponta49. Essa impossibilidade também se aplica ao 

capital e à incapacidade de resolver, ou mesmo, de administrar suas contradições em 

contornos mais definitivos. Essas contradições, como elementos constitutivos do DNA 

capitalista, não dispõem de antídoto, pois como mediação e expressão do movimento de negar 

a si mesmo, para solucioná-las é preciso superar o próprio capital. 

 

2.1.4 A Crítica de Marx e o Método da Economia Política 

 

Avançamos, finalmente, para a discussão do método da economia política clássica, 

presente logo na Introdução dos Grundrisse. Nela, Marx apresenta as categorias econômicas 

como relações sociais, portanto, determinadas historicamente, o que exige tratá-las 

considerando, centralmente, seu caráter provisório – aspecto ignorado pela economia clássica. 

Partindo da discussão sobre a produção material, Marx explicita que a objetividade não é algo 

a priori, imediatamente capturado pela percepção do sujeito que a observa. O método correto, 

como apresenta o autor, vai do mais do abstrato ao concreto. Esse é o percurso que, de fato, 

permite ao pensamento proceder em verdade, mesmo que não seja este a forma última de 

movimento do próprio concreto, já que há outras formas, ainda que limitadas, de apreendê-lo. 

 

O todo como um todo de pensamentos, tal como aparece na cabeça, é um produto da 

cabeça pensante que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível, um 

modo que é diferente de sua apropriação artística, religiosa e prático-mental. O 

sujeito real, como antes, continua a existir em sua autonomia fora da cabeça; isso, 

claro, enquanto a cabeça se comportar apenas de forma especulativa, apenas 

 
47 Ibidem, p. 106. 
48 Ibidem, p. 108. 
49 Ibidem, p. 103. 
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teoricamente. Por isso, também no método teórico o sujeito, a sociedade, tem de 

estar continuamente presente como pressuposto da representação50. 

 

Marx, discutindo a categoria trabalho, sinaliza o fato de que a verdade não está inscrita 

na aparência, no real imediato. Ao contrário, a verdade está no modo como ela se transforma 

em concreto mediatizado, ou seja, é o concreto atravessado por suas determinações que 

correspondem à efetividade e à verdade desse concreto. O objeto não evidencia sua 

complexidade quando se apresenta imediatamente, mas, sim, quando realizamos a 

decomposição e a reconstrução dos elementos que, em seu percurso, foram compondo o ser 

do objeto e, portanto, devem ser identificados quanto à sua participação e determinação, como 

mediadores, naquela singularidade (do objeto). O concreto não é reconhecível, compreensível, 

ou mesmo, intelectualmente óbvio no âmbito fenomênico, na dimensão em que o objeto é 

tomado imediatamente. Apenas na sua decomposição, no garimpo dos seus elementos 

constitutivos que são, ao mesmo tempo, abstratos e objetivantes, é que podemos recompor o 

concreto mediado pelo pensamento. 

 

Parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto, pelo pressuposto efetivo, e, 

portanto, no caso da economia, por exemplo, começarmos pela população, que é o 

fundamento e o sujeito do ato social de produção como um todo. Considerado de 

maneira mais rigorosa, entretanto, isso se mostra falso51.  

 

Para Marx, em oposição crítica à economia clássica, o método cientificamente correto 

deve respeitar o desenvolvimento do objeto. Deste modo, ao expor o método da economia 

política nos Grundrisse, Marx explicita a dialética como o desenvolvimento do próprio 

conceito de capital, o que pode ser estendido às demais categorias sobre as quais o autor 

discorreu em seus estudos filosóficos e políticos. Ao referir-se à produção como um elemento 

situado e determinado histórica e socialmente, e não simplesmente como a produção em geral 

– mostra que, recorrer ao exercício de abstração, às partes constitutivas do ser, permite uma 

melhor apropriação e, por conseguinte, uma reprodução conceitual muito mais precisa – tanto 

da forma quanto do conteúdo do objeto. 

 

O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, 

unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como 

processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante seja o 

ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição 

e da representação. Na primeira via, a representação plena foi volatilizada em uma 

 
50 MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia 

política. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 55. 
51 Ibidem, p. 54. 
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determinação abstrata; na segunda, as determinações abstratas levam à reprodução 

do concreto por meio do pensamento52.  

 

Esse exercício permite, como nos aponta Marx, destacar e isolar aspectos reais 

relativos às formas de manifestação, da aparência das coisas e dos objetos em questão. Assim, 

analisando as categorias da economia burguesa, o autor nos demonstra, por meio desse 

movimento racional de abstração, que há características comuns a todas ou a várias formas de 

organização da produção. O autor evidencia que a produção em geral não é a produção em 

todos os seus momentos históricos, tomada indistinta, linear e evolutivamente. Ao contrário, a 

organização da produção possui traços específicos nos diferentes momentos históricos, no 

âmbito de sua particularidade investigada. 

 

Não obstante, permanece sempre o fato de que as categorias simples são expressões 

de relações nas quais o concreto ainda não desenvolvido pode ter se realizado sem 

ainda ter posto a conexão ou a relação mais multilateral que é mentalmente expressa 

nas categorias mais concretas; enquanto o concreto mais desenvolvido conserva essa 

mesma categoria como uma relação subordinada. O dinheiro pode existir, e existiu 

historicamente, antes que exista o capital, antes que existam os bancos, antes que 

exista o trabalho assalariado, etc. a partir desse ponto de vista, portanto, pode ser 

dito que a categoria mais simples pode expressar relações dominantes de um todo 

ainda não desenvolvido, ou relações subordinadas de um todo desenvolvido que já 

tinham existência histórica antes que o todo se desenvolvesse no sentido que é 

expresso em uma categoria mais concreta. Nesse caso, o curso do pensamento 

abstrato, que se eleva do mais simples ao combinado, corresponderia ao processo 

histórico efetivo53. 

 

A dialética marxiana é o método que demonstra, por decomposição e reconstituição, o 

movimento do concreto enquanto real pensado, maturado. Nela, o conteúdo do objeto 

somente pode ser compreendido em sua verdade no seu amadurecimento, ou seja, quando ele 

já está plenamente desenvolvido. Tanto o pensamento quanto o objeto, para serem 

corretamente apreendidos e expostos, precisam ser manejados conforme a cientificidade do 

método. Assim, o objeto só pode ser exposto se, por um lado, tiver condições de ser analisado 

e, por outro, se suas partes constitutivas, suas mediações internas, estiverem aptas ao crivo de 

uma análise crítica de seu conteúdo. Destarte, as categorias mais complexas e determinadas 

precisam subsistir como especificidades, elementos particulares, que revelem as conexões 

internas do objeto. 

 

Por essa razão, as categorias que expressam suas relações e a compreensão de sua 

estrutura permitem simultaneamente compreender a organização e as relações de 

produção de todas as formas de sociedade desaparecidas, com cujos escombros e 

 
52 Ibidem, ibidem.  
53 Ibidem, p. 56. 
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elementos edificou-se, parte dos quais ainda carrega consigo como resíduos não 

superados, parte [que] nela se desenvolvem de meros indícios em significações 

plenas etc. a anatomia do ser humano é uma chave para a anatomia do macaco. Por 

outro lado, os indícios de formas superiores nas espécies de animais inferiores só 

podem ser compreendidos quando a própria forma superior já é conhecida54.  

 

Em O Capital, obra de crítica à economia política, Marx expõe o conceito de capital e 

revela “os mistérios” que fundamentam a sociedade burguesa55, partindo de suas formas mais 

abstratas até as manifestações mais sofisticadas e complexas, o real pressuposto, produzindo 

uma síntese que se exterioriza e se manifesta na aparência como um concreto desenvolvido, o 

real posto, em suas múltiplas determinações. Marx avança para além dessas determinações 

particularistas, unilaterais, para trabalhar a unidade entre esses elementos e compreendê-los na 

relação com a totalidade. Deste modo, o capital é compreendido no conjunto de 

determinações econômicas, sociais, históricas, culturais que se articulam no todo da realidade. 

Essa perspectiva do todo é tratada como uma totalidade em movimento, da totalidade que se 

forma por suas contradições. Consideramos ser essa lógica expositiva de Marx no conjunto 

dos três livros que compõem O Capital, o que deve, portanto, orientar nossa investigação. 

Assim que iniciamos a leitura do primeiro Livro, verificamos no posfácio à segunda 

edição que Marx estabelece uma diferenciação, sem separar, entre o modo de investigação e o 

modo de exposição do qual se utiliza56. Para ele “a investigação tem de se apropriar da 

matéria (Stoff) em seus detalhes, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e 

rastrear seu nexo interno”57. Ou seja, apenas com um trabalho de imersão, de mergulho, nas 

entranhas do objeto analisado é que se torna possível a tarefa de se apresentar o movimento 

do real desse objeto. E, ao se apropriar do objeto na sua totalidade contraditória, é que se 

efetiva o seu modo de exposição, ao qual o próprio Marx designa como dialético – embora 

oposto à dialética de Hegel58. Enquanto este considera a ideia, o processo de pensamento, 

como um “sujeito autônomo” em que a realidade corresponde à sua expressão ideal, 

entendida externamente, para Marx, o pensamento, todo o processo que constitui a elaboração 

da ideia, se trata, nada mais, da transposição da realidade e sua representação na mente 

humana. 

  Marx anuncia, logo no começo do primeiro tomo de O Capital, a sua lógica de 

investigação e de exposição, seu esforço em avançar da mistificação da dialética hegeliana em 

 
54 Ibidem, p. 58. 
55 Para Marx, a anatomia da sociedade burguesa deve ser procurada na economia política. MARX., Karl. 

Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p.47. 
56 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 90. 
57 Ibidem, ibidem. 
58 Ibidem, ibidem. 
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busca de uma configuração histórica para a própria dialética. Esse movimento de combinar, 

ao mesmo tempo, uma apreensão positiva do real com sua respectiva negação, incorporando 

os elementos que constituem todo o seu desenvolvimento, seus processos transitórios e, até 

mesmo, seu perecimento e superação seria, por essência, um método crítico e 

emancipatório59. Já nesse momento, diante da exposição metodológica que Marx realiza 

acerca do modo como interpreta, trata e desenvolve essa análise sobre o capital, é possível 

compreender suas crises e suas contradições como um antagonismo recíproco das dimensões 

interna e externa do capital, uma síntese do movimento inexorável entre o seu ser (valorização 

do valor) e o seu não ser (negação do trabalho vivo), por conseguinte, entre sua realização e 

sua própria autonegação. 

Enquanto afirma seu percurso investigativo, Marx também já expressa a relação direta 

entre o modus operandi da sociedade capitalista, o movimento que articula a exterioridade à 

interioridade, à crise geral e permanente do capital60. A apresentação que Marx faz sobre a 

dinâmica do capital – considerando aqui O Capital como uma obra encadeada e conjunta, 

paulatinamente enriquecida – expondo suas operações internas e constituintes e seguindo o 

curso de seu desenvolvimento, como uma determinação elementar, abstrata, em crescente 

complexificação – cumpre um papel de revelação dos fundamentos dos fenômenos e 

estabelece as relações lógicas que fazem a mediação entre suas contradições internas, 

intrínsecas, e sua aparência, suas manifestações, agora muito mais determinadas. Marx parte 

de representações simples, menos complexas, imediatas e sensíveis à realidade61, mas, 

historicamente determinadas e expressões do movimento mais plenamente desenvolvido, e 

segue em sua exposição durante todos os livros de modo dialético, combinando esferas 

internas e externas, constituindo o capital como uma síntese em que todas as categorias que o 

atravessam – interiores e exteriores – se relacionam como opostos complementares e que 

incorporam, na medida em que se desenvolvem, múltiplas determinações. 

Em O Capital, temos a exposição da sua particularidade como desvelar de sua 

contradição enquanto contradição do capital e do trabalho, da desvalorização do trabalho 

vivo, uma vez que o seu caráter é o da mistificação, do fetichismo, e que o seu programa só se 

sustenta na esfera da aparência como troca de “equivalência” entre capital e trabalho, mas 

nunca na da essência, que é a exploração e expropriação do capital sobre o trabalho. Caso o 

capital deixasse evidente sua essência, ele apareceria como uma totalidade contraditória 

 
59 Ibidem, p. 91. 
60 Ibidem, ibidem. 
61 Ibidem, p. 147. 
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consigo mesma, composta por diversas unidades que repulsam umas às outras. Para melhor 

evidenciar tal condição, temos o fato de que da sua própria essência advém o elemento capaz 

de superá-lo enquanto relação social: o trabalho. Por conseguinte, o sujeito histórico dessa 

relação, seu agente transformador, consiste na população trabalhadora. No entanto, para a 

economia clássica, que considera a produção em geral sem suas mediações, o capital é a 

relação social posta, universal e eterna. Por isso, uma correta reprodução conceitual do real 

exige, além da decomposição de suas partes, a separação entre o que é geral e o que é 

específico, entre o universal e o particular. Marx explicita isso ao problematizar, com Adam 

Smith, a relação entre o trabalho em geral e o determinado. 

 

Portanto, as abstrações mais gerais surgem unicamente com o desenvolvimento 

concreto mais rico, ali onde um aspecto aparece comum a muitos, comum a todos. 

Nesse caso, deixa de poder ser pensado exclusivamente em uma forma particular. 

Por outro lado, essa abstração do trabalho em geral não é apenas o resultado mental 

de uma totalidade concreta de trabalhos (...). Esse exemplo do trabalho mostra com 

clareza como as próprias categorias mais abstratas, apesar de sua validade para todas 

as épocas – justamente por causa de sua abstração -, na determinabilidade dessa 

própria abstração, são igualmente produto de relações históricas e têm sua plena 

validade só para essas relações e no interior delas62. 

 

É a partir da compreensão aqui explicitada acerca do método dialético de Marx que 

buscamos apreender o percurso teórico-metodológico do autor – cujo fazer, investigação e 

exposição crítica, deve nos guiar. Estamos aqui incumbidos de, assim como o autor, 

apropriarmo-nos criticamente do conteúdo do nosso objeto, como já anteriormente 

explicitado, a saber, compreender a relação da Revolução 4.0 com a reprodução capitalista e 

seus desdobramentos sobre a educação brasileira. Adentrando às suas entranhas e 

decompondo-o de modo racional, intrínseco à própria coisa, pretendemos identificar seus 

caracteres essenciais e, considerando o papel das determinações históricas, políticas e 

culturais, devolver à superfície os elementos que moldam o seu conteúdo, agora, 

reconstruídos e complexificados, enriquecidos em suas contradições. No entanto, esse 

exercício metodológico deve considerar que essas contradições são reais, portanto, 

multideterminadas e situadas histórica e socialmente. Não um mero movimento lógico de 

autoconstituição, de autoexposição do objeto, ou, a manifestação do conceito por si próprio, a 

externação de sua essência – tal como é concebida a dialética hegeliana, conforme nos 

apontou Marx no correr do debate que até aqui apresentamos. 

 

 
62 Ibidem, p. 57-58. 
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2.2 Considerações Gerais sobre a Natureza da Produção Capitalista 

 

Após o exercício de apreensão sobre a dialética marxiana, nesta seção apresentaremos, 

de modo geral, a dinâmica da sociedade capitalista e sua natureza como um sistema de 

contradições e tendências. A imersão pelas obras até aqui apresentadas permitiu o resgate do 

materialismo histórico-dialético com vistas à reconstrução do pensamento de Marx acerca do 

funcionamento da sociedade burguesa explicitado, principalmente, na sua crítica da economia 

política. A leitura dialética do capital evidencia um sistema plástico, não engessado ou 

definitivo. Ao contrário, seu movimento contraditório que, na medida em que se desenvolve, é 

enriquecido pelas mediações sociais e, uma vez por elas determinado, assume contornos 

conflituosos e cada vez mais complexos. Além das contradições processuais e conflitos 

intrínsecos, observamos também que as leis do capital – dada sua natureza histórica e não 

linear –, não ocorrem como imperativos, normas estáticas, ainda que sejam preservadas as 

características e pressupostos fundantes. 

Os conflitos, por vezes irresolúveis, manifestam a contradição como uma categoria 

intrínseca ao capital. Essa contradição ocorre como um impulso na direção de reestabelecer a 

unidade original, que está na oposição recíproca que há entre as formas que o constituem (por 

exemplo, valor de uso e valor) pois, enquanto abstração, parecem imediatamente realizáveis. 

No entanto, ao se exteriorizarem e sofrerem mediações do tecido social, não necessariamente 

se correspondem no tempo e no espaço na velocidade que o capital exige. Nesse sentido, as 

disrupções levam o capital a se movimentar, constantemente, em prol de recuperar essa 

unidade e retomar o processo geral de acumulação, o que só pode acontecer forçada e 

violentamente. 

 

2.2.1 O Capital como Relação Social-Histórica 

 

No primeiro Livro de O Capital, Marx demonstra que o capitalismo é uma relação 

social e histórica, pois está situado num momento específico do desenvolvimento da 

humanidade e ocorre mediante determinada forma de organização dos indivíduos e do sistema 

de nações. Essa relação social é dialética, portanto, contraditória, uma vez que as formas que 

o constituem se opõem internamente (quando ainda abstratas, não exteriorizadas) e, ao se 

efetivarem na realidade, buscam recuperar a unidade apartada à medida em que ganham 

determinações. Consequentemente, por esse movimento dialético, suas leis estão em 
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imanência, consistem em tendências que ocorrem situadas na conjuntura e conforme seu grau 

de desenvolvimento. 

 

Teoricamente, no entanto, parte-se do pressuposto de que as leis do modo de 

produção capitalista se desenvolvam em pureza, mas na realidade as coisas se dão 

sempre de modo aproximado. A aproximação, porém, será tanto maior quanto mais 

desenvolvido se encontrar o modo de produção capitalista e quanto mais se tiver 

eliminado sua impureza, separando-o dos restos de realidades econômicas 

anteriores63.  

 

A exposição, que visa explicitar o funcionamento da sociedade burguesa moderna, 

começa com a forma mercadoria64, pois os objetos e todos os produtos oriundos da atividade 

humana de criação e de transformação da natureza, o trabalho65, tornam-se portadores de 

valor, ou seja, coisas orientadas para o consumo e para as trocas. Isso se dá porque há, nessa 

relação social, uma certa forma de divisão social do trabalho em que os produtores não 

produzem e nem realizam suas atividades criativas para satisfazer a si mesmos, mas, suas 

criações e energias estão sempre direcionadas para o intercâmbio de seus produtos, a fim de 

gerarem valor e acumularem riqueza para os capitalistas.  

Ao eleger a troca, a acumulação de riqueza como finalidade histórica em detrimento 

da necessidade social, o capitalismo estabelece a mercadoria como sua forma social66 e o 

fetiche, a falsa aparência do mundo das coisas, e não diferentemente, sobre o processo de 

criação de valor, como seu modo de representação67, de percepção da realidade. É por isso 

que entendemos que o capital não se trata de uma coisa, um ente com vida própria ou um 

estrito modelo de produzir objetos ou serviços. Mas, sim, corresponde a uma relação social 

que possui um modus operandi de contradições e tendências, que aglutina e submete a si – 

porém, não absolutamente – todas as demais esferas da vida social, objetivas e subjetivas 

(como a educação), justamente por essa característica de fetichização da vida. O capital é, 

assim, este movimento social, histórico, uma totalidade abrangente que vai incorporando 

todos os aspectos da produção da vida (materiais e espirituais) e avançando no seu processo 

 
63 MARX, Karl. Op. Cit., p. 209. 
64 Idem. Op. Cit., p. 113. 
65 Ibidem, p. 255-256. 
66 Ibidem, p. 113. 
67 Durante toda a sua exposição em O Capital, do livro primeiro ao terceiro, Marx destaca o processo de 

mistificação, de abstração que o capital assume em toda a sua reprodução. Em cada uma das formas é revelada 

a fetichização da vida pela inversão e o falseamento da realidade, bem como de sua reificação, uma vez que 

subjuga os indivíduos ao mundo das coisas e mascaram os elementos estruturais das desigualdades, da 

opressão e da exploração. Jorge Grespan, em Marx e a crítica do modo de representação capitalista, explica os 

processos de inversão executados pelo capitalismo. 
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de absorção indiscriminada de toda a natureza, a saber, os recursos naturais e todos os 

produtos da cultura: a humanidade e a própria vida. 

 

Portanto, da mesma maneira que a produção baseada no capital cria, por um lado, a 

indústria universal – isto é, trabalho excedente, trabalho criador de valor –, cria  

também, por outro lado, um sistema de exploração universal das qualidades naturais 

e humanas, um sistema da utilidade universal, do qual a própria ciência aparece 

como portadora tão perfeita quanto todas as qualidades físicas e espirituais, ao passo 

que nada aparece elevado-em-si-mesmo, legítimo-em-si-mesmo fora desse círculo 

de produção e trocas sociais68. 

 

De forma geral, no mundo capitalista as pessoas vivem e se comportam como 

trocadores de mercadorias, cujos modos de existência são regidos por estas últimas. Na 

sociedade capitalista, a vida é feita objeto estranho: as pessoas estão abstraídas de si e as 

coisas recebem atributos como se fossem vivas. Isso é o que Marx vai designar como fetiche 

da mercadoria69 – os objetos, as máquinas e os produtos do trabalho abstrato aparecem como 

autônomos e independentes, como se autocriassem e existissem por si só. A produção de 

mercadorias, a obtenção do valor e a acumulação da riqueza se sobrepõem à vida. Essa 

fetichização chega ao ponto de as mercadorias mediarem as relações entre os indivíduos, 

como se viessem ao mundo independentemente de seus produtores, como se fossem, por elas 

mesmas, a origem da riqueza e do valor. Igualmente, a autoria e a capacidade de criar riqueza 

dos trabalhadores é mistificada e transferida aos capitalistas, que se forjam como 

protagonistas e dirigentes do processo produtivo. Essa ilusão, a inversão da realidade, 

acontece porque há uma base material, uma ordem social vigente, na qual, inclusive, a 

educação cumpre um papel fundamental para sua reprodução e legitimação – que não é, 

conforme Marx assinala, mero resultado da imaginação humana. 

 

(...) As condições objetivas do trabalho assumem uma autonomia cada vez mais 

colossal, que se apresenta por sua própria extensão, em relação ao trabalho vivo, e 

de tal maneira que a riqueza social se defronta com o trabalho como poder estranho 

e dominador em proporções cada vez mais poderosas. (...) Na medida em que, do 

ponto de vista do capital e do trabalho assalariado, a geração desse corpo objetivo da 

atividade se dá em oposição à capacidade de trabalho imediata – esse processo de 

objetivação aparece de fato como processo de alienação, do ponto de vista do 

trabalho, ou de apropriação do trabalho alheio, do ponto de vista do capital –, tal 

 
68 MARX, Karl. Op. Cit., p. 333. 
69 Conforme expôs Marx no primeiro Livro de O Capital, o fetiche da mercadoria compreende a inversão das 

relações entre seres humanos e objetos, as coisas. Esse modo de representação da realidade acarreta não apenas 

a percepção de uma falsa autonomia e independência das mercadorias, mas também, imprime aos seres 

humanos a exigência de uma permanente busca em função delas, movidos como que por forças exteriores a 

eles.  
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distorção ou inversão é efetiva e não simplesmente imaginada, existente 

simplesmente na representação dos trabalhadores e capitalistas70.  

 

Neste modelo de produção orientada para a troca – que engloba mais do que o simples 

intercâmbio de produtos – os atores sociais dessa relação (capitalistas e trabalhadores) 

dependem, crescentemente, uns dos outros. Na aparência, eles se veem como isolados, 

consideram-se circunscritos cada um nos seus respectivos ramos de atividades e papéis 

sociais, porém, estão estreitamente interconectados e interdependentes, muito mais do que em 

outros modos de produção. Isso se expressa na relação de troca não-equivalente entre os 

capitalistas e os produtores da riqueza, a população trabalhadora. Exatamente porque esta 

última não produz mais o necessário para si mesma, mas, sim, em função de realizar trocas de 

mercadorias (nesse caso, a mercadoria em troca é sua força de trabalho). É essa troca de não 

equivalência que proporciona o lucro aos capitalistas e, à população trabalhadora, quando 

muito, a reprodução estritamente básica de sua vida. 

 

No mercado de mercadorias confrontam-se apenas possuidores de mercadorias, e o 

poder que essas pessoas exercem umas sobre as outras não é mais do que o poder de 

suas mercadorias. A diversidade material [stoffliche Verschiedenheit] das 

mercadorias é a motivação material [stoffliche Motiv] para a troca e torna os 

possuidores de mercadorias dependentes uns dos outros, uma vez que nenhum deles 

tem em suas mãos o objeto de suas próprias necessidades, e que cada um tem em 

suas mãos o objeto da necessidade do outro71.  

 

A relação social central do capital, a que permite que o capital se amplie, se 

multiplique, é a da criação de mais-valor. Portanto, ao falarmos de capital, estamos falando, 

imediatamente, da relação social capital, isto é, do eixo concentração de riqueza e extração de 

mais-trabalho, do dinheiro convertido em capital para tornar a extrair mais-valor, pois a 

acumulação e o aumento da riqueza são pressupostos da produção capitalista72.  

A medida da produção capitalista e de seu excesso é determinada pelo 

desenvolvimento das forças produtivas existentes, da sua capacidade de criar mais-valor, bem 

como pelo impulso dos capitalistas em transformarem dinheiro em mais-dinheiro. Conforme 

Marx, o grau do desenvolvimento produtivo – como síntese dos avanços da ciência e das 

tecnologias – é o que possibilita ao capital personificado controlar a produção e a venda dos 

produtos, ou seja, a apropriação do trabalho alheio. Importante pontuar que, nesse processo, o 

 
70 MARX, Karl. Op. Cit., p. 705-706. 
71 Idem. Op. Cit., p. 235. 
72 Ibidem, p. 380. 
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Estado desempenha um papel fundamental desde sua origem, constituindo um aparato para 

mediá-lo política e juridicamente. 

 

O mínimo de quantidade de valor que o possuidor individual de dinheiro ou 

mercadorias tem de dispor para se metamorfosear num capitalista varia de acordo 

com os diferentes estágios de desenvolvimento da produção capitalista, e é, num 

dado estágio, diferente em diferentes esferas da produção, de acordo com suas 

condições técnicas específicas. Certas esferas da produção requerem, já nos 

primórdios da produção capitalista, um mínimo de capital que ainda não se encontra 

nas mãos dos indivíduos isolados. Isso leva, em parte, ao subsídio estatal a tais 

particulares, como na França de Colbert e em muitos Estados alemães até a nossa 

época, e, em parte, à formação de sociedades com monopólio legal para explorar 

certos ramos da indústria e do comércio – as precursoras das modernas sociedades 

por ações73.  

 

Não há na produção capitalista um critério racional, socialmente referenciado, para 

orientar a produção, uma vez que não há medida para o movimento do seu ciclo de 

acumulação74. Esse modelo de sociabilidade não é uma simples produção global de produtos, 

de bens e de serviços, ou seja, sua finalidade não consiste na mera criação de valor de uso – 

mesmo que por um amplo intercâmbio de produtos. O que a produção capitalista pretende é 

criar valores de troca por meio do trabalho abstrato, assalariado, para, assim, extrair mais-

valia e obter valor em escalas sempre mais elevadas, exponenciais. Deste modo, Marx 

explicita que o mistério do processo de produção capitalista consiste, essencialmente, na 

extração de mais-valia e em sua permanente transformação em capital a fim de acumular 

riqueza. 

 

O resultado do processo de produção capitalista não é mero produto (valor de uso) 

nem mercadoria, isto é, valor de uso que tem determinado valor de troca. Seu 

resultado, seu produto, é a criação de mais-valia para o capital e, por isso, conversão 

real de dinheiro ou mercadoria em capital; (...) No processo de produção absorve-se 

mais trabalho do que foi comprado, e essa absorção, apropriação de trabalho alheio 

não pago, consumada no processo de produção, é o objetivo direto do processo de 

produção capitalista; pois, o que o capital quer produzir como capital (portanto, o 

capitalista como capitalista) não é valor de uso imediato para o próprio consumo 

pessoal, nem mercadoria para transformar primeiro em dinheiro e depois em valor 

de uso. Seu objetivo é o enriquecimento, o acréscimo de valor, seu aumento, isto é, a 

conservação do valor antigo e a criação de mais-valia75. 

 

Nesse curso, as contradições que levam às crises (como expressão do conjunto de 

conflitos para a realização do capital, que interferem na sua acumulação geral) derivam da 

tentativa de conciliar os limites internos e as barreiras externas que interrompem esse 

 
73 Ibidem, p. 381. 
74 Ibidem, p. 228. 
75 MARX, Karl. Teorias da mais-valia: história crítica do pensamento econômico. São Paulo: Difel, 198-, p. 

394. 
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processo acumulativo – como os lapsos espaço-temporais que reverberam, por exemplo, na 

metamorfose da mercadoria em dinheiro, na transformação do dinheiro em capital e no 

aumento da sua composição orgânica. 

 

Porém, do fato que o capital põe todo limite desse gênero como barreira e, em 

consequência, a supere idealmente, não se segue de maneira nenhuma que a superou 

realmente, e como toda barreira desse tipo contradiz sua determinação, sua produção 

se move em contradições que constantemente têm de ser superadas, mas que são 

também constantemente postas. Mais ainda. A universalidade para a qual o capital 

tende irresistivelmente encontra barreiras em sua própria natureza, barreiras que, em 

um determinado nível de seu desenvolvimento, permitirão reconhecer o próprio 

capital como a maior barreira a essa tendência e, por isso, tenderão à sua superação 

por ele mesmo76. 

 

2.2.2 O Caráter Totalizante, Violento e Espoliador do Capital 

 

Se a relação predominante do capital é a extração de mais-valor, a base social sobre a 

qual ele repousa, o terreno social no qual se funda (o capital) e existe é marcado pela 

espoliação da população produtora direta para estabelecer a propriedade privada dos meios de 

produção. O desenvolvimento que originou capitalistas e trabalhadores assalariados, a 

acumulação primitiva, consolidou-se com a expropriação da terra pertencente à população 

rural77 (a propriedade privada) e com um novo modelo de subjugação das massas pelos 

detentores do poder político e econômico. A consolidação do capitalismo como relação social 

hegemônica estabeleceu a mercadoria como forma social geral que orientou a produção 

mundial, maquinizou o trabalho e criou, por meio do Estado, a engrenagem jurídica a fim de 

garantir o assalariamento dos produtores da riqueza e exaustivas jornadas de trabalho78. 

Portanto, toda a organização do processo produtivo foi submetida à dinâmica necessária para 

sua efetivação enquanto eixo econômico e social, a saber, uma produção orientada para o 

lucro, ou seja, para a acumulação de riqueza dos capitalistas.  

 

A força de trabalho é comprada, aqui, não para satisfazer, mediante seu serviço ou 

produto, às necessidades pessoais do comprador. O objetivo perseguido por este 

último é a valorização de seu capital, a produção de mercadorias que contenham 

mais trabalho do que ele paga, ou seja, que contenham uma parcela de valor que 

nada custa ao comprador e que, ainda assim, realiza-se mediante a venda de 

mercadorias. A produção de mais-valor, ou criação de excedente, é a lei absoluta 

desse modo de produção79. 

 
76 Idem. Op. Cit., p. 334. 
77 Idem. Op. Cit., p. 790. 
78 Leis para a compressão de salários e contra a “vagabundagem”, explicitadas por Marx no capítulo XXIV do 

Livro primeiro d’O Capital. 
79 MARX, Karl. Op. Cit., p. 695. 



 

49 

O advento da sociedade capitalista é uma construção social complexa, que foi 

implementada a partir de um processo histórico brutal de subjugação dos povos80, da 

expropriação da terra e dos trabalhadores do campo. Significou a expulsão de diversos 

segmentos de camponeses de seus territórios e culturas em vários países. Esse terreno social, 

o cenário que se desenrolou desde então, é o lugar onde a população trabalhadora se vê 

obrigada a vender sua força de trabalho porque não encontra mais nenhuma maneira de existir 

e de sobreviver – que não seja pela venda da única mercadoria que a ela está disponível. Aos 

indivíduos que se depararem com tal condição é o que Marx vai designar de trabalhadores 

livres, mas que, ao mesmo tempo, estão privados de sua liberdade.  

Tal situação ocorreu nas colônias ocupadas por colonos livres (como ponderou o 

autor), porque nelas os produtores não estavam mais sob o controle de um proprietário direto 

(não são mais servos da gleba, não mais escravos etc.). Não obstante, não estão livres, pois 

agora se viram escravos da necessidade que os impeliu, e ainda impele, a vender a energia de 

seus músculos, de seu cérebro, sua criatividade, ou seja, sua força de trabalho. Essas são duas 

relações sociais fundamentais que Marx explicita em sua crítica e que nos permitem entender 

a natureza do processo geral de reprodução do capital. 

 

Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos os 

revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação, mas 

acima de tudo, os momentos em que grandes massas humanas são despojadas súbita 

e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho 

como proletários absolutamente livres. A expropriação da terra que antes pertencia 

ao produtor rural, camponês, constitui a base de todo o processo. Sua história 

assume tonalidades distintas em diversos países e percorre as várias fases em 

sucessão diversa e em diferentes épocas históricas. Apenas na Inglaterra, e por isso 

tomamos este país como exemplo, tal expropriação se apresenta em sua forma 

clássica81.  

 

A consolidação de uma finalidade histórica, que traz no seu bojo o lucro oriundo da 

exploração do trabalho, da expropriação dos povos, e que tem em vista a acumulação, não 

significa que nas sociedades pré-capitalistas não havia o objetivo do lucro nas atividades 

econômicas. No entanto, a mercadoria não era a forma universal dos produtos do trabalho e 

 
80 No capítulo 25 do Livro primeiro de O Capital, Marx debate a questão da colonização sistemática de terras 

virgens por imigrantes livres, a relação de expropriação entre metrópoles e colônias. Embora não se aprofunde 

na discussão racial, ele evidencia a escravidão como uma relação social e histórica: “um negro é um negro. 

Somente sob determinadas condições ele se torna escravo” (p. 836). Marx também aponta a escravidão, 

característica nas colônias, como uma oposição ao movimento de expropriação capitalista: “já que ele tem de 

se haver com homens livre e não escravos”. MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São 

Paulo: Boitempo, 2017, p. 836 e 838. 
81 MARX, Karl. Op. Cit., p. 787-788. 
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nem a finalidade geral da produção82. A transformação do eixo orientador da produção, pela 

generalização da forma mercadoria, modificou também o modelo de subjugação dos 

produtores aos proprietários – agora em termos de exploração própria ao capital, 

estabeleceram-se trabalhadores assalariados de um lado e, do outro, capitalistas. 

 

A estrutura econômica da sociedade capitalista surgiu da estrutura econômica da 

sociedade feudal. A dissolução desta última liberou os elementos daquela. O 

produtor direto, o trabalhador, só pode dispor de sua pessoa depois que deixou de 

estar acorrentado à gleba e de ser servo ou vassalo de outra pessoa. (...). Com isso, o 

movimento histórico que transforma os produtores em trabalhadores assalariados 

aparece, por um lado, como a libertação desses trabalhadores da servidão e da 

coação corporativa, e esse é o único aspecto que existe para nossos historiadores 

burgueses. Por outro lado, no entanto, esses recém-libertados só se convertem em 

vendedores de si mesmos depois de lhes terem sido roubados todos os seus meios de 

produção, assim como todas as garantias de sua existência que as velhas instituições 

feudais lhes ofereciam83.  

 

A busca constante pelo lucro como fim em si mesma, revela a essência da força 

histórica totalizante que é o capital: nas palavras de Marx, uma “situação social imperante”84. 

Deste modo, a burguesia (como personificação do capital) se qualifica como direção do 

processo de “criação infinita” e exponencial de mais-valor e este, evidentemente, não ocorre 

de imediato e nem uniformemente. O movimento desmedido da reprodução capitalista – que 

serve como parâmetro para criação de valor a cada etapa de seu desenvolvimento – se esbarra 

em limites para sua realização, como os limites postos pelos recursos naturais das matérias 

primas, os limites da personalidade e da força de trabalho, os limites na capacidade de 

consumo pelas massas, e pelas tensões entre a unidade interna (a relação entre capital e 

trabalho)  e sua ruptura externa – que é quando os conflitos da realidade social se impõem e, 

portanto, o processo de reprodução é interrompido.  

 

Até o presente, temos simplesmente a indiferença recíproca dos momentos 

singulares no processo de valorização, que internamente se condicionam e 

externamente se buscam; mas podem se encontrar ou não, podem coincidir ou não, 

podem se corresponder ou não. A necessidade interna do que é internamente 

relacionado, e sua existência autônoma reciprocamente indiferente, já constitui a 

base das contradições85.  

 

Dada essa dinâmica impulsiva do capital por se ampliar, esses limites se transformam 

em barreiras a serem constantemente ultrapassadas. Esses limites, essas barreiras a 

 
82 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: livro II. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 115. 
83 Idem. Op. Cit., p. 786-787. 
84 Idem. Op. Cit., p. 115. 
85 Idem. Op. Cit., p. 338-339. 
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ultrapassar, não são apenas as externas, da natureza em geral. Tratam-se, também, de barreiras 

físicas e psíquicas da humanidade, pois o capital disputa também as subjetividades. E o faz 

para produzi-las pobres e acríticas, garantindo sua reprodução estranhada. Daí a importância 

de o capital submeter a si a educação. Esse fenômeno é uma expressão do estranhamento, do 

trabalho abstrato como usurpador da potência criativa humana. Um trabalho que deprime, 

mortifica, suga energia física e espiritual. Ou seja, os limites objetivos e subjetivos dos seres 

humanos (como limites para a acumulação) são acentuados pelo próprio capital.  

 

Em que consiste, então, a exteriorização (Ëntausserung) do trabalho? Primeiro, que 

o trabalho é externo (äusserlich) ao trabalhador, isto é, não pertence ao seu ser, que 

ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas nega-se nele, que não se sente 

bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física e espiritual livre, mas 

mortifica sua physis e arruina o seu espírito. (...) O trabalho externo, o trabalho no 

qual o homem se exterioriza, é um trabalho de autossacrifício, de mortificação86. 

 

Está explícito que o eixo norteador da sociedade capitalista e sua razão de ser orienta a 

busca por uma acumulação infinita em um mundo de recursos finitos – não só da natureza 

externa, da natureza orgânica e inorgânica, mas também da natureza interna, da natureza 

humana. Isso implica que seu pressuposto contraditório, que é acumular permanentemente, 

desdobra-se sobre a vida da população trabalhadora, acarretando a negação das necessidades 

materiais básicas da maioria da sociedade, além, claro, de causar-lhe danos subjetivos. Essa 

premissa determina o marco de toda a organização e reverbera no campo da vida real, em 

geral, tornando o autoritarismo e a austeridade como linha política predominante. Esse 

conflito originário, que é a substituição da necessidade social pela valorização de valor, pela 

obtenção de mais-valor como horizonte da produção, não é solucionável87 justamente porque 

é parte de sua natureza e, resolvê-lo, resultaria em sua autodestruição definitiva.  

 

Não se pode jamais esquecer que a produção desse mais-valor – e a reconversão de 

parte dele em capital (ou seja, a acumulação) constitui parcela integrante dessa 

produção do mais-valor – é a finalidade direta e o motivo determinante da produção 

capitalista. Razão pela qual não se deve apresentá-la como o que ela não é, a saber, 

como uma produção que tem por finalidade direta o desfrute ou a criação de meios 

de desfrute para o capitalista. Com isso, abstraímos inteiramente de seu caráter 

específico, que se apresenta em toda sua configuração nuclear interna88.   

 

 
86 Idem. Op. Cit., p. 82-83. 
87 Consideramos que o horizonte do lucro em detrimento da necessidade social é o que determina a apropriação 

privada dos meios de produção e a transformação dos produtos do trabalho, bem como toda a organização e 

dinâmica da vida social, na forma mercadoria.  
88 MARX, Karl. Op. Cit., p. 283. 
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O capital cria a todo momento as barreiras que ele mesmo tem de superar – seja pela 

escassez de recursos de matérias-primas dadas pela natureza, seja pela impossibilidade de 

oferecer aos produtores da riqueza, à população que vive do trabalho, as plenas condições de 

usufruírem dos produtos do seu próprio trabalho – o que exigiria, inexoravelmente, outro 

padrão de distribuição dessa riqueza. Ao contorná-las (espoliando territórios, destruindo 

recursos, aprofundando o grau de exploração e de precarização da vida das massas) segue em 

expansão, na ampliação e constituição de novos limites que, em algum momento, o farão 

barrar novamente, ou seja, interrompe-se o processo geral de acumulação. Nos Grundrisse, 

Marx afirma que: 

 

O capital, de acordo com essa sua tendência, move-se para além tanto das fronteiras 

e dos preconceitos nacionais quanto da divinização da natureza, bem como da 

satisfação tradicional das necessidades correntes, complacentemente circunscrita a 

certos limites, e da reprodução do modo de vida anterior. O capital é destrutivo disso 

tudo e revoluciona constantemente, derruba todas as barreiras que impedem o 

desenvolvimento das forças produtivas, a ampliação das necessidades, a diversidade 

da produção e a exploração e a troca das forças naturais e espirituais89. 

 

Isso não tem a ver com uma autodestruição fatídica, predestinada do capital. Ao 

contrário, essa mesma natureza contraditória, sua tendência à autonegação, é o que lhe dá 

capacidade de se reinventar, de testar, cada vez mais, suas formas de exploração, seus modos 

de produzir destrutivamente e de destruir produtivamente90. É, como o caso da Revolução 4.0, 

que ao desenvolver tecnologias emergentes, como a internet das coisas (OIT) e a inteligência 

artificial (IA), eleva ao grau máximo o aumento da composição orgânica do capital, 

extrapolando a negação do trabalho vivo, portanto, negando bruscamente a si mesmo.  

Nas palavras de Marx e Engels: “no desenvolvimento das forças produtivas advém 

uma fase em que surgem forças produtivas e meios de intercâmbio que, no marco das relações 

existentes, causam somente malefícios e não são mais forças de produção, mas forças de 

destruição (...)91. Essa sua tendência destrutiva leva o capital à interrupção do próprio 

processo de valorização92, e, a autonegação presente em seus diversos momentos, ocorre como 

 
89 Idem. Op. Cit., p. 334. 
90 Com o cenário de intensificação da acumulação pela financeirização da economia, bem como a ofensiva 

política com vistas à destruição das conquistas trabalhistas proveniente de lutas do Século XX, o debate acerca 

da produção destrutiva e a destruição criativa já foi realizado por diversos autores, entre os quais, aqui 

destacamos István Mészáros, David Harvey e, no Brasil, Jorge Grespan. 
91 MARX, Karl; ENGELS Friedrich. Op. Cit., p. 41. 
92 “Até o presente, temos simplesmente a indiferença recíproca dos momentos singulares no processo de 

valorização, que internamente se condicionam e externamente se buscam; mas podem se encontrar ou não, 

podem coincidir ou não, podem se corresponder ou não. A necessidade interna do que é internamente 

relacionado, e sua existência autônoma reciprocamente indiferente, já constitui a base das contradições. (...) A 

contradição entre a produção e a valorização – da qual o capital, de acordo com seu conceito, é a unidade – 
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separação violenta das suas unidades originais – que se expressam com rupturas na 

exterioridade por meio das crises.  

 

2.2.3 A Contradição Capital x Trabalho e a Degradação Humana 

 

O capital, força histórica que aparta produtores daquilo que produzem, é valor que se 

valoriza à custa da exploração e é, também, trabalho acumulado. Se é o trabalho a grandeza e 

o determinante do valor, e capital é valor que se valoriza à custa da exploração do trabalho, 

então, na sociedade capitalista, capital e trabalho são inseparáveis. Porém, conforme Marx 

assinala, é preciso compreender que o trabalho, substância do capital, não é qualquer 

trabalho93.  

Nesse sentido, o autor revela que o trabalho, no capitalismo, possui um duplo aspecto: 

como atividade útil, trabalho concreto (produtor de valores de uso) e trabalho abstrato, 

genérico, trabalho estranhado, destinado à produção de valor. O trabalho vivo, útil, embora 

negado nessa relação e convertido em trabalho abstrato, consiste na substância do valor, 

portanto, na substância do próprio capital. É o valor gerado por esse trabalho que aumenta e 

se valoriza, cada vez mais, resultando em um excedente econômico (o mais-valor). Como 

contraditórios que se complementam no permanente dilema entre forçar a unidade que tende a 

se romper na medida em que se determina, aparece mais uma contradição inerente ao capital. 

 

Portanto, é unicamente a quantidade de trabalho socialmente necessário ou o tempo 

de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso que 

determina a grandeza de seu valor. (...). Por essa razão, mercadorias em que estão 

contidas quantidade iguais de trabalho ou que podem ser produzidas no mesmo 

tempo de trabalho têm a mesma grandeza de valor. (...). Como valores, todas as 

mercadorias são apenas medidas determinadas de tempo de trabalho cristalizado 94. 

 

Marx, ainda em sua juventude, tratou a questão do trabalho combinando a análise da 

objetividade e da subjetividade dos trabalhadores na contraditória relação entre capital e 

trabalho. Em seus Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, ao tratar da questão da 

alienação e do estranhamento do trabalho, ele expõe a propriedade privada dos meios de 

 
ainda tem de ser apreendida de maneira mais imanente, simplesmente como a manifestação indiferente, 

aparentemente independente dos momentos singulares do processo, ou, melhor dizendo, da totalidade de 

processos opostos entre si”. MARX, Karl. Op. Cit., p. 338-339. 
93 Para uma melhor compreensão sobre o tema do duplo aspecto do trabalho em Marx, sugerimos a leitura do 

artigo “A natureza dúplice do trabalho em Marx: trabalho útil-concreto e trabalho abstrato”, de Eduardo F. 

Chagas, disponível em: http://outubrorevista.com.br/a-natureza-duplice-do-trabalho-em-marx-trabalho-util-

concreto-e-trabalho-abstrato/.  
94 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 117. 

http://outubrorevista.com.br/a-natureza-duplice-do-trabalho-em-marx-trabalho-util-concreto-e-trabalho-abstrato/
http://outubrorevista.com.br/a-natureza-duplice-do-trabalho-em-marx-trabalho-util-concreto-e-trabalho-abstrato/


 

54 

produção – fundamento da sociedade capitalista – como o mecanismo que, justamente, separa 

os indivíduos produtores de seus respectivos produtos. O trabalho, na sociedade burguesa, é 

estranhado; sinônimo de exploração e de espoliação, de jornadas exaustivas, repetitivas, 

compartimentadas, em que são esvaziados qualquer espaço e possibilidade de invenção e de 

criação autênticas. É uma atividade em que as forças e liberdade dos trabalhadores lhes são 

subtraídas.  

A relação da propriedade privada com o trabalho, essência subjetiva da propriedade 

privada95, torna-se um processo de reificação das faculdades mentais e dos corpos dos 

indivíduos, de esvaziamento da consciência, uma vez que inverte a relação entre a 

propriedade e a humanidade, fazendo desta última predicado da primeira – agora figura ativa, 

sujeito. Esse fator reverbera em uma divisão social e técnica que, por ocupar lugar de 

centralidade na questão da exploração da classe trabalhadora, interfere diretamente no 

desenvolvimento dos seres humanos e de suas capacidades físicas e espirituais. 

 

Através do trabalho estranhado, exteriorizado, o trabalhador engendra, portanto, a 

relação de alguém estranho ao trabalho – do homem situado fora dele – com este 

trabalho. A relação do trabalhador com o trabalho engendra a relação do capitalista 

(ou como se queira nomear o senhor do trabalho) com o trabalho. A propriedade 

privada é, portanto, o produto, o resultado, a consequência necessária do trabalho 

exteriorizado, da relação externa (äusserlichen) do trabalhador com a natureza e 

consigo mesmo. A propriedade privada resulta, portanto, por análise, do conceito de 

trabalho exteriorizado, isto é, de homem exteriorizado, de trabalho estranhado, de 

vida estranhada, de homem estranhado. (...). Somente no derradeiro ponto de 

culminância do desenvolvimento da propriedade privada vem à tona novamente este 

seu mistério, qual seja: que é, por um lado, o produto do trabalho exteriorizado e, 

em segundo lugar, que é o meio através do qual o trabalho se exterioriza, a 

realização desta exteriorização96. 

 

O caráter privado da propriedade dos meios de produção é o que funda a contradição 

entre capital e trabalho. O momento positivo deste último (o trabalho), que consiste em uma 

atividade como força criadora e produtora de valor de uso, reduz-se à produção de capital, 

substancialmente trabalho, mas é trabalho apartado, espoliado, produto que não pertence mais 

ao trabalhador. O estranhamento do trabalho é o momento da negatividade dessa relação. Essa 

oposição consiste em um elemento da contradição fundante do capital, a saber, a relação entre 

capital e trabalho. 

A produção capitalista não apenas transforma os indivíduos em mercadorias – uma vez 

que são impelidos à simplificação de sua existência à venda de sua força de trabalho. Mas, de 

modo inevitável, os desumaniza, os deforma e os embrutece, pois o capital é, 

 
95 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 99. 
96 Ibidem, p. 87-88. 
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inexoravelmente, a força histórica que os estranha. Essa relação estranhada, como uma tensão 

externa a forçar a unidade de uma relação indiferente, expressa, também, mais uma 

contradição da sociedade capitalista. Portanto, mais um momento em que a contradição salta à 

exterioridade, pois o capital – que se constitui por meio do trabalho – atua na negação da 

consciência, do pensamento autônomo, da potência criadora da humanidade, ou seja, do 

próprio trabalho. 

 

A produção produz o homem não somente como uma mercadoria, a mercadoria 

humana, o homem na determinação da mercadoria; ela o produz, nesta 

determinação respectiva, precisamente como um ser desumanizado (entmenschtes 

Wesen) tanto espiritual quanto corporalmente – imoralidade, deformação, 

embrutecimento de trabalhadores e capitalistas. Seu produto é a mercadoria 

consciente-de-si e autoativa, ... a mercadoria humana97. 

 

Em O Capital, Marx reafirma o trabalho assalariado como atividade humana 

estranhada, como atividade negativa, característica do mundo moderno. Ele localiza uma 

agonia da civilização capitalista nesse aspecto negativo do trabalho, ou seja, no trabalho 

genérico, abstrato, uma vez que ele se constitui, na sociedade do capital, despojado das 

condições que pressupõem sua realização, os meios de produção. Assim, nesse contexto, os 

trabalhadores são privados das condições em que eles pudessem não apenas realizar, mas, 

também, de se reconhecerem na sua atividade, nos objetos que produzem, nos produtos das 

mais diversas atividades.  

O capital afasta o trabalhador dos produtos que ele mesmo produz, da direção do seu 

processo de trabalho, bem como do usufruto de seus produtos. Também é um momento da 

contradição capitalista essa separação entre a riqueza e seus reais produtores, entre os 

trabalhadores e os produtos do seu trabalho. Nesse caso, força-se na exterioridade a ruptura da 

relação que, a priori, deveria manter sua unidade original – como elemento constitutivo, 

interior. 

 

Finalmente, o trabalhador, como já vimos, relaciona-se com o caráter social de seu 

trabalho – a combinação de seu trabalho com o trabalho de outrem para um mesmo 

fim – como uma potência que lhe é estranha; as condições de efetivação dessa 

combinação são, para ele, propriedade alheia, cujo desperdício lhe seria indiferente, 

não fosse ele forçado a economizá-la98.  
 

A ruptura brusca, fundante e característica da sociedade capitalista – que, como já 

mencionado, não surgiu como uma relação espontânea – qual seja, a separação entre os 

 
97 Ibidem, p. 92-93. 
98 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro III. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 113. 
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verdadeiros produtores da riqueza, os trabalhadores, e a propriedade das condições de 

planejamento, organização e realização do trabalho. Entretanto, ela não apenas se conservou, 

mas se reproduziu em escalas cada vez maiores com o passar do tempo. Essa separação 

violenta, entre os produtores e as condições de produção, contém em si um germe, uma 

gênese de crise, pois interrompe a unidade do fluxo necessário à produção material da vida – 

que os produtores dirigissem e dispusessem dos meios para produzir sua própria existência e 

satisfazer suas necessidades. As crises, como expressão da interrupção abrupta da unidade e 

interdependência da relação contraditória entre capital e trabalho, correspondem, então, a uma 

imanência; uma característica intrínseca da sociedade capitalista. Além disso, a força de 

trabalho (como trabalho genérico, abstrato) consiste na mercadoria que, de fato, se opõe ao 

capital, uma vez que é ela (força de trabalho) que produz valor99. 

 

O processo que cria a relação capitalista não pode ser senão o processo de separação 

entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização de seu trabalho, 

processo que, por um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e 

de produção e, por outro, converte os produtores diretos em trabalhadores 

assalariados. A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais 

do que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção100. 

 

O processo da acumulação capitalista demanda a propriedade privada dos meios de 

produção que, por sua vez, resulta na antítese entre capitalistas e trabalhadores assalariados, 

justamente porque o capital é reciprocamente antagônico ao trabalho101, ainda que sua 

substância seja comum (o valor). Nas palavras de Marx, “a cisão entre propriedade e trabalho 

torna-se consequência necessária de uma lei que, aparentemente, tinha origem na identidade 

de ambos”102. A partir daí os ciclos do capital, com seus desenvolvimentos cada vez mais 

determinados, são atravessados pelas contradições que aparecem em suas formas 

constitutivas, na irracionalidade de sua lógica, em sua dinâmica conflituosa, a partir das quais 

surgem, na exterioridade, as crises. 

 

Em seu próprio desenrolar, portanto, o processo capitalista de produção reproduz a 

cisão entre força de trabalho e condições de trabalho. Com isso, ele reproduz e 

eterniza as condições de exploração do trabalhador. Ele força continuamente o 

trabalhador a vender sua força de trabalho para viver e capacita continuamente o 

capitalista a comprá-la para se enriquecer. Já não é mais o acaso que contrapõe o 

capitalista e o trabalhador no mercado, como comprador e vendedor. É o beco sem 

 
99 MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia 

política. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 212. 
100 Idem. Op. Cit., p. 786. 
101 Idem. Op. Cit., p. 211. 
102 Idem. Op. Cit., 2017, p. 659. 
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saída [Zwickmühle] característico do próprio processo que faz com que o trabalhador 

tenha de retornar constantemente ao mercado como vendedor de sua força de 

trabalho e converte seu próprio produto no meio de compra nas mãos do primeiro. 

Na realidade, o trabalhador pertence ao capital ainda antes de vender-se ao 

capitalista. Sua servidão econômica é a um só tempo mediada e escondida pela 

renovação periódica de sua venda de si mesmo, pela mudança de seus patrões 

individuais e pela oscilação do preço de mercado do trabalho. Assim, o processo 

capitalista de produção, considerado em seu conjunto ou como processo de 

reprodução, produz não apenas mercadorias, não apenas mais-valor, mas produz e 

reproduz a própria relação capitalista: de um lado, o capitalista, do outro, o 

trabalhador assalariado103.  

 

A garantia da reprodução do capital exige que esteja, de um lado, uma classe de 

trabalhadores formalmente livres. Mesmo que essa liberdade signifique estar livre até mesmo 

dos meios de subsistência necessários para manter vivo o trabalhador, para garantir a 

reprodução social dele e de sua família. É necessário ao capital dispor de uma classe que, por 

estar despossuída dos meios de produção para o trabalho e dos meios de subsistência e 

manutenção da vida, esteja obrigada, daí não livre, a vender sua força de trabalho, ou seja, a 

vender a si mesmo no mercado para o capitalista.  

Do outro lado dessa relação está uma classe compradora da força de trabalho e que 

possui a propriedade dos meios de produção e de subsistência. Essa classe possui não apenas 

esses dois requisitos determinantes para a reprodução social do capital. Ela é possuidora 

também da possibilidade de comprar essa força de trabalho não apenas para satisfazer suas 

necessidades pessoais, mas também, para atender a infinita necessidade do capital em extrair 

mais trabalho, gerar mais-valor.  

 

Como portador consciente desse movimento, o possuidor de dinheiro se torna 

capitalista. Sua pessoa, ou melhor, seu bolso, é o ponto de partida e de retorno do 

dinheiro. O conteúdo objetivo daquela circulação – a valorização do valor – é sua 

finalidade subjetiva, e é somente enquanto a apropriação crescente da riqueza 

abstrata é o único motivo de suas operações que ele funciona como capitalista ou 

capital personificado, dotado de vontade e consciência 104. 

 

A classe de capitalistas é ávida por riqueza não em forma de coisas, de produtos e de 

valores de uso, mas de riqueza em sua forma genérica e abstrata, sob a forma de dinheiro. O 

capitalista é movido pela busca dessa forma de riqueza que não possui sua finalidade no 

consumo, mas, sim, na sua acumulação infinita. 

 

 
103 Ibidem, p. 652-653. 
104 Ibidem, p. 229. 
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2.2.4 A Acumulação Capitalista: Impulso pela Valorização e a Tendência à sua 

Autonegação 

 

A reprodução capitalista pode ser concebida sob um duplo aspecto, a saber, como 

autovalorização (o seu momento “positivo” – a ocasião em que se realiza) e como 

autonegação (o momento “negativo”, em que o fluxo de sua reprodução é interrompido). A 

força de trabalho contratada pelo capitalista é o que permite a valorização do capital. Como é 

o capitalista quem compra a força de trabalho por um determinado período, ele se torna 

também o proprietário das mercadorias (objetos e serviços) produzidas pelos próprios 

trabalhadores. O capital segue valorizando a si mesmo – o que corresponde ao momento de 

sua afirmação, ou, sua autovalorização. Nessa circunstância, o trabalhador produz valor 

referente aos custos (ao valor) da sua força de trabalho, além de mais-valor, os lucros do 

capitalista. O aumento da composição orgânica do capital, impulsionado pela tendência ao 

desenvolvimento das suas forças produtivas, resulta na negação desse trabalho vivo, portanto, 

da substância que o permite a si mesmo de se valorizar.  

 

O processo de produção é introduzido com a compra da força de trabalho por um 

tempo determinado, e essa introdução é constantemente renovada, tão logo esteja 

vencido o prazo de venda do trabalho, decorrido um determinado período de 

produção, semana, mês etc. Porém, o trabalhador só é pago depois de sua força de 

trabalho ter atuado e realizado tanto seu próprio valor como o mais-valor em 

mercadorias105. 

 

Percebe-se, então, como a natureza contraditória de constante afirmação e de negação 

própria do capital estabelece dois polos que se atraem e se repelem permanentemente. Em um 

deles está o capitalista, com a propriedade privada dos instrumentos e meios de realização do 

trabalho, das capacidades criadoras e inventivas dos verdadeiros produtores e, 

consequentemente, de seus produtos. Em oposição, ainda que relacionados, segue o 

trabalhador despossuído dos meios para a realização de sua atividade, dos produtos dela, dos 

demais produtores e, inevitavelmente, de si mesmo. Trabalhador cuja atividade se efetiva 

como trabalho abstrato, objetivado, corporificado nas mercadorias, transferindo para elas o 

valor de sua força de trabalho. Se de um lado temos o trabalhador despojado dos produtos e 

dos meios de realização de sua atividade, do outro temos o capitalista, detentor da propriedade 

privada dos instrumentos e meios de realização desse trabalho.  

 
105 Ibidem, p. 642. 
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Essa propriedade privada corresponde, também, à propriedade privada dos produtos do 

trabalho alheio – o resultado da atividade dos trabalhadores. Estes atuam na produção já 

fadados à expropriação. Deste modo, a população trabalhadora perde o controle não apenas 

sobre o que produz, mas também sobre como produz. Ou seja, é apartada não apenas das 

matérias primas e das ferramentas de sua atividade, mas de toda a potência criativa dela, pois, 

a privação dos meios de produção significa, também, a perda da direção do processo de seu 

próprio trabalho. 

 

Por um lado, o processo de produção transforma continuamente a riqueza material 

em capital, em meio de valorização e de fruição para o capitalista. Por outro, o 

trabalhador sai do processo sempre como nele entrou: como fonte pessoal de 

riqueza, porém despojado de todos os meios para tornar essa riqueza efetiva para si. 

Como antes de entrar no processo seu próprio trabalho já está alienado dele [ihm 

selbst entfremdet], apropriado pelo capitalista e incorporado ao capital, esse trabalho 

se objetiva continuamente, no decorrer do processo, em produto alheio106.  

 

O capital está sempre tentando dar continuidade ao seu processo de circulação, que é 

interrompido quando há uma quebra nas condições para que esse fluxo ocorra (como escassez 

de recursos, dificuldade no escoamento de mercadorias, etc.). Tal condição pode ser percebida 

na oposição entre valor de uso e valor, entre o trabalho útil-concreto e o trabalho abstrato, ou 

seja, na fundante e antagônica relação entre capital e trabalho. Possuidores de dinheiro, dos 

meios de produção e de subsistência e aqueles que, porque espoliados e despossuídos desses 

mesmos meios, são livres para vender a única coisa que lhes resta: a energia criativa de seus 

corpos, de sua força de trabalho. Marx define essa relação: “o primeiro, com um ar de 

importância, confiante e ávido por negócios; o segundo, tímido e hesitante, como alguém que 

trouxe sua própria pele ao mercado e, agora, não tem mais nada a esperar além da esfola107. 

Como força abrangente108, o capital absorve e subordina a si as demais relações 

sociais, de modo a torná-las sua imagem e semelhança. Tudo isso, a dinâmica dessa força (do 

capital), tem a finalidade de efetivar seu impulso de ampliação por meio da apropriação do 

trabalho produtivo109, ao mesmo tempo em que nega as possibilidades dessa valorização 

quando estabelece obstáculos que ele mesmo precisa transpor. Como, por exemplo, o fato de 

ser próprio ao capital o movimento de impor as condições sociais de trabalho e, ao mesmo 

 
106 Ibidem, p. 645. 
107 Ibidem, p. 251. 
108 MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia 

política. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 60. 
109 MARX, Karl. Teorias da mais-valia: história crítica do pensamento econômico. São Paulo: Difel, 198-, p. 

384-385. 
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tempo, de aprisionar à sua lógica o trabalho vivo – ainda que este seja a medida de seu 

conteúdo, da sua substância, o valor. 

Destarte, por sua natureza contraditória, o capital se move para simplificar sua 

dependência por trabalho vivo, uma vez que este é uma atividade criadora humana que tende 

a se realizar como totalidade histórica. Ou seja, ao mesmo tempo em que se determina e se 

amplia com o trabalho social necessário, produz as condições de negá-lo objetivamente, 

portanto, de se autonegar. É nessa matriz, processualmente contraditória, da natureza do 

capital – da combinação permanente entre afirmação e autonegação – que residem a tendência 

e a essência das crises, momentos em que se exteriorizam os conflitos do seu pressuposto 

contraditório (o valor em detrimento da necessidade social), bem como sua contradição 

fundante, a relação entre capital e trabalho. 

 

O próprio capital é a contradição em processo, [pelo fato] de que procura reduzir o 

tempo de trabalho a um mínimo, ao mesmo tempo que, por outro lado, põe o tempo 

de trabalho como única medida e fonte da riqueza. Por essa razão, ele diminui o 

tempo de trabalho na forma do trabalho necessário para aumentá-lo na forma do 

supérfluo; por isso, põe em medida crescente o trabalho supérfluo como condição – 

‘questão de vida e morte’ – do necessário. Por um lado, portanto, ele traz à vida 

todas as forças da ciência e da natureza, bem como da combinação social e do 

intercâmbio social, para tornar a criação da riqueza (relativamente) 

independentemente do tempo de trabalho nela empregado. Por outro lado, ele quer 

medir essas gigantescas forças sociais assim criadas pelo tempo de trabalho e 

encerrá-las nos limites requeridos para conservar o valor já criado como valor. As 

forças produtivas e as relações sociais – ambas, aspectos diferentes do 

desenvolvimento do indivíduo social – aparecem somente como meios para o 

capital, e para ele são exclusivamente meios para poder produzir a partir de seu 

fundamento acanhado110.   

 

 As mercadorias interiorizam em si mesmas a oposição que há entre valor de uso e 

valor de troca e, como mercadorias, constituem-se como síntese dessa unidade111. Ou seja, a 

unidade contraditória entre qualidade e quantidade, que se dá no interior da mercadoria, 

corresponde ao valor. O valor, como substância universal e comum a todas as mercadorias, é 

o que fundamenta o processo de troca e o mercado. Marx revela que a base da riqueza no 

capitalismo é o valor, no entanto, esse valor se manifesta sensível e imediatamente por meio 

das mercadorias e do dinheiro112. 

Na lei geral da acumulação capitalista, capítulo 23 do primeiro livro d’O Capital, 

Marx trata das determinações do aumento do capital sobre os rumos da vida da classe 

 
110 MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia 

política. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 588-589. 
111 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 116. 
112 Ibidem, p. 125.  



 

61 

trabalhadora. O ponto central analisado consiste na composição do capital e as alterações que 

ela sofre durante o processo de acumulação. Marx considera a composição do capital por um 

duplo aspecto, a saber, o aspecto do valor e o aspecto da matéria. O aspecto do valor diz 

respeito à proporção em que o capital se divide em capital constante – valor dos meios de 

produção (matérias primas e ferramentas) – e capital variável – o valor da força de trabalho, a 

soma total dos salários. No que corresponde ao modo como a matéria funciona no processo de 

produção, o capital se divide em meios de produção e em força viva de trabalho. Existe uma 

composição formada pela relação proporcional que há entre a massa dos meios de produção 

empregados (composição de valor, ou, o que Marx denomina por composição orgânica do 

capital) e a quantidade de trabalho necessário ao seu emprego (composição técnica do 

capital)113. 

Segundo Marx, o crescimento do capital provoca o aumento do capital variável, ou 

seja, das demandas por trabalho e do fundo de subsistência dos trabalhadores cresce 

proporcionalmente ao capital114. Entretanto, com a incorporação anual de mais-valor ao 

capital original, a escala de acumulação tende a se ampliar provocando uma demanda por 

força de trabalho maior do que a oferta disponível, ocasionando, assim, o aumento dos 

salários. Marx, porém, antecipa aos desavisados e entusiastas do capital, que circunstâncias 

mais ou menos favoráveis aos trabalhadores, como aumento de salários e “benefícios”, não 

interferem em nada na ordem da produção capitalista115. Ao contrário, o que temos observado 

na história é que essa engorda dos rendimentos se mostra cada vez mais insustentável a longo 

prazo, desembocando, na verdade, na retirada do que provisoriamente fora concedido, em 

virtude das lutas contra o capital, como é o caso da contrarreforma trabalhista implementada 

no Brasil em 2017116.  

Contrariando o que se dá na aparência, Marx aponta que a incorporação da força de 

trabalho ao capital corrobora para a ampliação de sua reprodução, consequentemente, da 

dependência de trabalhadores ante os capitalistas. Aqui temos a contradição entre ampliar a 

produção da riqueza, pela incorporação da força de trabalho, como grandeza proporcional ao 

crescimento da pobreza, da massa miserável de trabalhadores. 

 

 
113 Ibidem, p. 689. 
114 Ibidem, p. 690. 
115 Ibidem, p. 690. 
116 Lei nº 13.467 de 2017, aprovada durante o governo de Michel Temer. Essa reforma alterou substancialmente 

a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) promulgada em 1943, instituindo, entre outras coisas, o trabalho 

intermitente no Brasil. 



 

62 

O que Mandeville, homem honesto e cérebro lúcido, ainda não compreende é que o 

próprio mecanismo do processo de acumulação aumenta, juntamente com o capital, 

a massa dos “pobres laboriosos”, isto é, dos assalariados, que convertem sua força 

de trabalho em crescente força de valorização do capital crescente e, justamente por 

isso, têm de perpetuar sua relação de dependência para com seu próprio produto, 

personificado no capitalista117.  

 

Essa relação de dependência dos trabalhadores, assinala Marx, torna-se mais extensa à 

medida em que se amplia o capital. Ou seja, o desenvolvimento das relações sociais burguesas 

– caracterizadas pela exploração e pela dependência dos trabalhadores aos capitalistas – 

significa o aumento da massa pauperizada, explorada e subserviente118. 

Porém, a acumulação capitalista se fundamenta, também, na desproporção entre 

capital e exploração da força de trabalho: a contradição entre a necessidade de se valorizar 

mediante a exploração do trabalho e, simultaneamente, de negar esse processo de exploração 

com a redução extensiva, mas não intensiva, da jornada dessa força de trabalho. Esta, a força 

de trabalho, é a substância de sua reprodução e ampliação: explorar mais para valorizar valor 

enquanto busca reduzir a fonte dessa valorização. Aqui se manifesta, de modo ainda abstrato, 

um movimento de superação e de reposição de contradições, barreiras próprias ao capital – 

substrato de seus conflitos e crises. Assim, é possível perceber como a lógica da acumulação 

capitalista é, irremediavelmente, uma lógica de contradições necessárias, de contrários 

interdependentes, portanto, de tensões e contradições processuais e permanentes. 

 

É evidente que, nesse caso, que uma redução do trabalho não pago não prejudica de 

modo nenhum a ampliação do domínio exercido pelo capital. – Ou então, e este é o 

outro termo da alternativa, a acumulação se afrouxa graças ao preço crescente do 

trabalho, que embota o acicate do lucro. A acumulação decresce, porém, ao 

decrescer desaparece a causa de seu decréscimo, a saber, a desproporção entre 

capital e força de trabalho explorável. O próprio mecanismo do processo de 

produção capitalista remove, assim, os empecilhos que ele cria transitoriamente119. 

 

O processo geral de reprodução capitalista é incompatível com a diminuição dos 

marcos de exploração da força de trabalho, ou, com a elevação do preço do trabalho (o que 

inclui os custos com sua reprodução) ao ponto em que lhe pareça ameaçar a reprodução e a 

ampliação, em escalas cada vez maiores, do capital. O princípio da acumulação, que 

normatiza o modo de produção burguês com sua lei disfarçada de norma natural, não admite 

qualquer possibilidade de redução do grau de exploração da força de trabalho, ou mesmo, 

nega que o preço do trabalho (e isso inclui os custos com a reprodução da força de trabalho) 

 
117 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 692. 
118 Ibidem, p. 694. 
119 Ibidem, p. 696. 
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possa variar para mais – a ponto de afetar a reprodução da relação capitalista que, 

necessariamente, deve se dar sempre em escala ampliada120. 

Para que o processo de reprodução capitalista se efetive, é necessário realizar a mais-

valia convertendo-a em capital. Isso se dá no instante em que o capital ganha movimento e 

deriva na circulação das mercadorias. Para que a produção adquira movimento no real, o 

capital industrial (do qual trata Marx n’O Capital) assume formas funcionais diversificadas, 

paralelas e complementares, a fim de se realizar socialmente. Como capital-monetário, 

capital-produtivo e capital-mercadoria, o capital é exposto por Marx como unidade de um 

processo contínuo, articulado para uma valorização (permanente e sem pausas) – ainda que, 

eventualmente, nessa dinâmica ocorram rupturas em virtude de barreiras naturais e espaço-

temporais que comprometem sua reprodução de modo geral. No momento da circulação, se o 

dinheiro não se converte em mercadoria imediatamente, ou, se a mercadoria não resulta em 

capital, ou em mais-valor, dentro do intervalo de tempo esperado, todo o processo que visa à 

acumulação capitalista é comprometido. 

 

Como totalidade, o capital se encontra, então, simultaneamente e em justaposição 

espacial em suas diferentes fases. Mas cada parte passa constantemente, por turnos, 

de uma forma funcional a outra, e assim funciona sucessivamente em todas as 

formas. As formas são, portanto, fluidas, e sua simultaneidade é mediada por sua 

sucessão. Cada forma segue a outra e a antecede, de modo que o retorno de uma 

parte do capital a uma forma é condicionado pelo retorno de outra parte a outra 

forma. Cada parte percorre continuamente seu próprio curso, mas é sempre outra 

parte do capital que se encontra nessa forma, e esses percursos especiais formam 

apenas momentos simultâneos e sucessivos do percurso total. É apenas na unidade 

dos três ciclos que se realiza a continuidade do processo total (...). o capital social 

total possui sempre essa continuidade e seu processo possui sempre a unidade dos 

três ciclos121. 

 

Ao desvendar a natureza da produção capitalista no conjunto da obra d’O Capital, 

Marx demonstra que a organização da sociabilidade capitalista é orientada pela dinâmica do 

mercado mundial. Assim como a relação entre oferta e demanda repete as relações entre valor 

de uso e valor de troca, mercadoria e dinheiro, produtor e consumidor122; a contradição entre 

capital e trabalho, à medida em que se desenvolve e se complexifica, incorpora a relação 

reciprocamente oposta entre capitalistas individuais e o capital social geral. Se no início de 

sua exposição, no primeiro Livro, Marx evidenciou a separação da população trabalhadora 

dos meios de produção e de realização do trabalho social, os apontamentos mais enriquecidos, 

 
120 Ibidem, p. 697. 
121 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: livro II. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 183. 
122 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: livro III. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 228. 
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presentes no segundo e terceiro Livros, indicam que essa separação se dá agora, também, 

entre o capital individual e o total.  

Na busca por efetivar a sua determinação essencial, o que lhes é comum – a 

autovalorização – os capitais individuais se opõem reciprocamente. Nesse cenário, os 

capitalistas individuais, mesmo se comportando de maneira aparentemente autônoma, 

constituem um conglomerado de diversos mercados em diferentes regiões e setores. Não 

obstante setorizados, fazem parte do mesmo empreendimento, de um mercado geral que, 

apesar de capilarizado em diferentes ramos, é único. Esse conglomerado de mercados 

característico da produção de tipo capitalista que, contraditoriamente, exclui a população 

trabalhadora do processo produtivo123, coloca também os capitalistas individuais em um lugar 

de coadjuvantes na acumulação geral, mesmo que submetam à sua reprodução todo o capital 

que possuem. Isso ocorre porque a distribuição do valor total gerado se dá de modo desigual, 

tal qual a natureza histórica da produção capitalista – e que reverbera em todas as suas 

esferas124. 

 

[...] Toda a determinação do valor e a regulação da produção total pelo valor 

derivam de dois caracteres acima mencionados: do produto como mercadoria ou da 

mercadoria como mercadoria produzida de maneira capitalista. Nessa forma bem 

especifica do valor, o trabalho só conta, por um lado, como trabalho social; por 

outro lado, a distribuição desse trabalho social e a complementação mútua, o 

metabolismo de seus produtos, a subordinação à engrenagem social e a inclusão 

nesta última dependem de ações fortuitas, que se anulam reciprocamente, dos 

produtores capitalistas individuais. Como estes só se defrontam como possuidores 

de mercadorias e cada um tenta vender sua mercadoria o mais caro possível (e 

mesmo, ao que parece, guiando-se apenas por seu arbítrio na regulação da própria 

produção), a lei interna só se faz valer pela mediação de sua concorrência, de 

pressão recíproca de uns sobre os outros, em virtude da qual as divergências se 

anulam mutuamente125.  

 

Marx, ao avançar na exposição de sua crítica à economia política, revela o 

funcionamento da sociedade capitalista ao apresentar a essência do capital que, porque 

histórica, dinâmica e flexível, ocorre como um sistema de contradições e leis tendenciais. 

Deste modo, não apenas se reconfigura ao passo em que se determina, como também, “à 

medida que prosseguimos no acompanhamento do processo de valorização do capital, cada 

vez mais a relação do capital se mistifica e cada vez menos se revela o segredo de seu 

organismo interno”126.  

 
123 Ibidem, p. 94  
124 Ibidem, p. 944. 
125 Ibidem, 2017, p. 942. 
126 Ibidem, 2017, p. 74. 
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O que está por trás dos eventos sensíveis à realidade, das múltiplas faces que sua 

aparência assume, é a constante e crescente disputa da classe capitalista pelo aumento da 

produtividade do trabalho social e pela ampliação absoluta da massa global de mais-valor 

disponível – que deve ser dividida entre os capitalistas individuais. Quaisquer obstáculos que 

impeçam a realização do seu ciclo de reprodução, e, assim, comprometam a produção do 

mais-valor, trazem à tona as contradições da produção capitalista, que na exterioridade, 

aparecem com as crises. No entanto, como sinalizou Marx, mesmo exteriorizadas, elas 

precisam ser desmistificadas127. 

 

2.2.5 Reprodução geral do Capital: a Relação entre Produção, Distribuição, Troca e 

Consumo 

 

Na introdução dos Grundrisse, Marx faz mais uma demonstração do seu método 

expondo a lógica interna do capital, discorrendo sobre a unidade dos elementos que 

compreendem a reprodução social. Ele utiliza os próprios conceitos da economia política 

clássica e apresenta seus limites, para depois negá-los. O autor evidencia que as categorias da 

economia clássica são tratadas como formas autônomas, desvinculadas das determinações 

históricas128. 

Marx tem a produção material como ponto de partida e enfatiza o fato de ela ser 

socialmente determinada. O autor destaca que o indivíduo do século XVIII corresponde a um 

resultado histórico da superação de relações sociais anteriores (sociedades feudais) 

combinado ao desenvolvimento das forças produtivas do século XVI. Com o advento da 

sociedade burguesa, a vinculação desse indivíduo à natureza, à família ou à sua tribo (relações 

orgânicas) é superada e se estabelece uma sociabilidade em que os indivíduos se conectam 

mediados apenas pela finalidade de atender às demandas da burguesia. Isso ocorre, 

contraditoriamente, em um período histórico cujas relações sociais, apesar de estarem mais 

desenvolvidas e universais, fragmentam e isolam o processo de constituição dos indivíduos129. 

As concepções liberais também são negadas quando Marx explicita o caráter histórico, 

abrangente e não absoluto do capital ao enfatizar que a produção e os indivíduos estão sempre 

situados em uma determinada etapa do desenvolvimento social. Não obstante, conservam 

 
127 MARX, Karl. Teorias da mais-valia: história crítica do pensamento econômico. Vol.2. São Paulo: Difel,    

1980. 
128 MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia  

política. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 39. 
129  Ibidem, p. 40. 
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características de épocas anteriores. Tal ponderação é possível haja vista a imersão nas 

categorias da economia clássica e da filosofia liberal a fim de identificar o elemento comum a 

cada uma das relações sociais, ao fazer da produção material uma abstração para fins 

metodológicos. Desta maneira, o autor aponta suas diferenciações, particularidades de cada 

época, ao mesmo tempo em que a estabelece como fio condutor que se conecta numa 

perspectiva total do desenvolvimento histórico. Para Marx a produção contém sempre 

trabalho passado, acumulado, portanto, a reprodução social consiste em um todo articulado, a 

relação dialética entre a produção geral, a totalidade, com suas particularidades, ou seja, os 

diversos ramos e momentos da produção. Deste modo, Marx entende a produção como uma 

produção em sociedade, uma vez que os indivíduos têm sua existência determinada, 

permanentemente, pelas relações societárias, ainda que isolados e fragmentados.  

 

Nenhuma produção seria concebível sem elas; todavia, se as línguas mais 

desenvolvidas tem leis e determinações em comum com as menos desenvolvidas, a 

diferença desse universal e comum é precisamente o que constitui o seu 

desenvolvimento. As determinações que valem para a produção em geral têm de ser 

corretamente isoladas de maneira que, além da unidade – decorrente do fato de que o 

sujeito, a humanidade, e o objeto, a natureza, são os mesmos –, não seja esquecida a 

diferença essencial. [...] a produção também não é somente produção particular. Ao 

contrário, é sempre um certo corpo social, um sujeito social em atividade em uma 

totalidade maior ou menor de ramos de produção130.  

 

 

A articulação que Marx faz com os elementos da reprodução implica numa relação de 

múltiplas determinações, como uma permutação de fatores dialéticos: a produção 

determinando e sendo determinada pela distribuição, pela troca e pelo consumo 

simultaneamente. É nessa perspectiva que a investigação marxiana se desenvolve, 

inicialmente, em torno da relação entre produção e consumo, o que veremos a seguir. 

Na produção, os membros da sociedade retiram os produtos da natureza e os adequam, 

por meio do trabalho, às suas necessidades. É nessa etapa que são criados os objetos conforme 

as demandas existentes. Segundo Marx, a produção é o ponto de partida da reprodução geral 

do capital. Por seu turno, a distribuição corresponde à parcela de produtos da qual se apropria 

cada indivíduo singular. Ao contrário do que afirmavam os economistas políticos, que 

concebiam a produção como um fim estrito a si mesmo, sem a unidade de seus momentos, 

Marx compreende a distribuição não como uma esfera autônoma e independente, mas, numa 

 
130 Ibidem, p. 41. 
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relação direta com a produção – já que é um momento determinado pela sociedade. É nela que 

se reparte o que foi produzido conforme as leis sociais predominantes131. 

Por sua vez, a troca aparece como a ocasião em que os indivíduos singulares 

convertem o montante que lhes foi destinado durante a distribuição, ou seja, é um momento 

de realização da distribuição. A troca é uma nova repartição do montante distribuído, agora, 

sob determinação da singularidade individual. É na troca que a produção e o consumo são 

determinados pelas contingências dos indivíduos, que estes reivindicam para si a cota de 

produtos atribuída na distribuição. A troca, junto com a distribuição, são intermediárias do 

processo de produção estabelecendo um meio-termo dialeticamente relacionado, que expressa 

a dialética desse processo, pois, enquanto a distribuição ocorre como determinação social, a 

troca é determinada pelos indivíduos no âmbito do mercado. Por fim, temos o consumo, que, 

segundo Marx, em geral, é o ponto final da reprodução, uma vez que retira os produtos do 

movimento geral da sociedade a fim de satisfazer as necessidades singulares e o desfrute dos 

indivíduos. 

 

Produção, distribuição, troca e consumo constituem assim um autêntico silogismo; a 

produção é a universalidade, a distribuição e a troca, a particularidade, e o consumo, 

a singularidade na qual o todo se unifica. (...). A produção é determinada por leis 

naturais universais; a distribuição, pela casualidade social, e pode, por isso, ter um 

efeito mais ou menos estimulante sobre a produção; a troca interpõe-se entre ambos 

como movimento social formal; e o ato conclusivo do consumo, concebido não 

apenas como fim, mas também como finalidade propriamente dita situa-se 

propriamente fora da economia, exceto quando retroage sobre o ponto de partida e 

enceta de novo todo o processo132. 

 

Marx demonstra que a produção é, ao mesmo tempo, consumo. Primeiramente, porque 

quando o indivíduo realiza uma atividade com fins a produzir algo, despende, 

simultaneamente, energia de seu corpo, suas forças vitais, capacidades físicas espirituais. Em 

segundo, há também o uso e o desgaste dos meios de produção e das matérias-primas no 

momento dessa atividade. É o assim chamado consumo produtivo, que ocorre quando 

coincide imediatamente com a produção133. Por outro lado, o consumo também é produção. O 

consumo de produtos é, igualmente, produção; quando, por exemplo, o ser humano retira da 

natureza ou da produção alimentos e a água, a fim de realizar a manutenção de sua vida (ou 

outros itens que são fundamentais aos diversos aspectos da sua existência). Tal consumo, que 

se diferencia do produtivo, mas que produz a vida do sujeito para o qual a produção está 

 
131 Ibidem, p. 44. 
132 Ibidem, p. 44-45. 
133 Ibidem, p. 45. 
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voltada (o consumidor) e, sem ele, ela não existe134. O autor também explicita que o consumo 

produz a produção duplamente na medida em que realiza o produto, seu uso, o desgaste, bem 

como quando cria a necessidade, a demanda por nova produção. A necessidade, então, opera 

como a forma subjetiva da produção135. Reciprocamente, a produção cria o consumo pelo 

fornecimento dos produtos a serem consumidos; ao determinar a forma desse consumo (o 

caráter e a finalidade); por forjar no consumidor a necessidade dos produtos. É assim que se 

estabelece a unidade entre produção e consumo, sendo a produção o ponto de partida e seu 

momento predominante136. 

Como citado, na superfície social a relação entre produção e consumo é mediada pela 

distribuição que, pelas leis sociais predominantes e o ordenamento jurídico137, determina a 

parcela e a posição de cada indivíduo nessa divisão. Da mesma forma, o produtor direto, ao 

finalizar seu produto, depende da relação com outros indivíduos para poder se apoderar do 

que produziu, já que a apropriação imediata não é a finalidade da produção social138. Ao 

mencionar o papel desempenhado pelos agentes sociais, que aparecem superficialmente na 

distribuição como se fossem mera inversão de seu lugar na produção, Marx destaca que “a 

articulação da distribuição está totalmente determinada pela articulação da produção”139. O 

autor reforça o duplo aspecto das categorias econômicas140 para explicar que, em diversos 

momentos, a distribuição parece anteceder à produção, como se fosse um fato pré-econômico 

que indica o lugar social dos indivíduos na produção. Isso porque, superficialmente, ela 

aparenta ser a distribuição de produtos, quase autônoma da produção. No entanto, 

dialeticamente, a distribuição é um momento da produção, determinante e determinado por 

ela. 

 

Mas antes de ser distribuição de produtos, a distribuição é: 1) distribuição dos 

instrumentos de produção, e 2) distribuição dos membros da sociedade nos 

diferentes tipos de produção, o que constitui uma determinação ulterior da mesma 

relação. (Subsunção dos indivíduos sob relações de produção determinadas). A 

distribuição dos produtos é manifestamente apenas resultado dessa distribuição que 

está incluída no próprio processo de produção e determina a articulação da 

produção. Considerar a produção abstraindo dessa distribuição nela contida é 

manifestamente uma abstração vazia, enquanto, inversamente, a distribuição dos 

produtos é dada por si mesma com essa distribuição, que é originalmente um 

momento constitutivo da produção141. 

 
134 Ibidem, p. 46. 
135 Ibidem, p. 47. 
136 Ibidem, p. 49. 
137 Ibidem, p. 52. 
138 Ibidem, p. 49. 
139 Ibidem, p. 50. 
140 Ibidem, p. 49. 
141 Ibidem, p. 51. 
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Para Marx é fundamental identificar a relação entre distribuição e produção, uma vez 

que produção é determinada pela distribuição, e, por ser a distribuição parte da própria 

produção. Considerar as relações históricas gerais no interior da produção permite entender 

que as condições em que ocorre e seus pressupostos são partes constitutivas dela. Mesmo que, 

imediatamente, pareçam naturais, espontâneas, essas condições e pressupostos são produtos 

históricos da produção que lhes antecedeu. E esse processo histórico, que presume movimento 

e não linearidade, inclui, inevitavelmente, o desenvolvimento científico e tecnológico, 

portanto, a técnica. A exemplo, Marx elenca o emprego da maquinaria, o comércio e a 

indústria modernos e a imposição desta sobre a agricultura. Nas palavras do autor: “se para 

um período aparecem como pressuposto natural da produção, para outro são resultado 

histórico. São continuamente modificados no interior da própria produção”142. 

Finalmente, a exposição dialética sobre a reprodução social do capital se completa 

com a questão da troca e da circulação. Marx considera a circulação como uma etapa 

determinada da troca. Para ele a troca consiste em um momento de mediação entre a produção 

e a distribuição, tal como do consumo. Deste modo, como o consumo compreende um 

momento da produção, a troca também é parte dela. Primeiramente, em virtude do 

intercâmbio de atividades e capacidades que ocorre dentro da própria produção. Em segundo 

pela troca de produtos, pois a troca orienta a fabricação do produto com a finalidade do 

consumo imediato. A troca e o consumo não são predominantes, a produção atua como um 

arranjo dialético com as demais partes, pois é a partir dela que recomeça o processo: “a 

produção estende-se tanto para além de si mesma na determinação antitética da produção, 

como sobrepõe-se sobre os outros momentos”143. A distribuição consiste além da distribuição 

de produtos, mas opera sobre os agentes da produção, fazendo-se momento da produção. 

Igualmente ocorre com a troca. A interação entre os diversos momentos que constituem um 

todo orgânico é condição necessária da perspectiva dialética de Marx sobre o 

desenvolvimento e a reprodução social do capital144.  

As questões até aqui desenvolvidas, que se concentram na busca pela compreensão 

dialética acerca da natureza e do funcionamento da sociedade capitalista, permitem-nos inferir 

que reprodução social do capital é um processo dinâmico, histórico e, portanto, ajusta-se e se 

forja, simultaneamente, pelas demandas que o impulso da acumulação impõe. Essa adaptação 

funciona por meio das suas leis que, embora totalizantes, não são estáticas e nem definitivas. 

 
142 Ibidem, ibidem. 
143 Ibidem, p. 53. 
144 Ibidem, ibidem. 
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No capítulo a seguir trataremos com maior acuidade do caráter de uma dessas leis, 

precisamente, o desenvolvimento das forças produtivas, identificando o papel da tecnologia 

na reprodução do capital. Esse percurso, tal como o evidenciado na investigação e exposição 

crítica de Marx, tem como fio condutor nosso objeto, que é compreender a relação da 

Revolução 4.0 com a reprodução capitalista e seus desdobramentos sobre a educação 

brasileira. 
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3 O PAPEL DA TECNOLOGIA NA REPRODUÇÃO DO CAPITAL 

 

 

No capítulo anterior vimos que a produção capitalista, como uma relação social 

abrangente, mas não absoluta, historicamente determinada, tem o trabalho como germe do seu 

processo de desenvolvimento. Para se desenvolver, o capital necessita de dois atores sociais a 

partir dos quais sua reprodução ampliada se concretiza: o primeiro, o capitalista, que 

personifica os meios de produção e de subsistência. O segundo, o trabalhador livre e 

despossuído de ambas as coisas145. Mas, para que a existência desses sujeitos se consolidasse 

historicamente como um processo hegemônico, foi necessária a dissolução das relações que 

possibilitavam ao trabalhador atuar como dirigente do seu processo de trabalho146. Entre elas, 

como vimos, temos a desvinculação dos trabalhadores com a terra, Das matérias-primas do 

trabalho. Dissipou-se a unidade natural do trabalho com seus pressupostos objetivos, do 

indivíduo como “senhor das condições de sua realidade”, como proprietários comuns que 

estabeleciam uma relação natural com a produção material da vida147. 

O capital também dissolveu as relações em que os trabalhadores eram proprietários 

dos instrumentos de seu trabalho. Aqui podemos incluir como instrumentos, como 

ferramentas, certas habilidades e conhecimentos especializados, uma vez que o saber, o 

domínio da técnica, também possibilita a renovação do processo produtivo148. Ou seja, foi 

suprimido um conjunto de relações em que os saberes referentes à produção eram 

coletivizados entre os produtores. Destituiu-se, por conseguinte, os contextos em que esses 

produtores eram possuidores dos meios de subsistência fundamentais à sua manutenção 

durante o processo produtivo. Por fim, foram superadas as relações que faziam dos 

trabalhadores parte objetiva da produção (como o trabalho escravo e servil)149. Tal superação 

tem a ver com o fato de que, no capitalismo, é o trabalho assalariado o elemento sine qua non 

da sua reprodução social. Apesar de que o trabalho, obviamente, não exista fora e nem 

apartado da existência de quem o realiza, destacamos que o capital explora e se apropria do 

trabalho produtivo, da capacidade de trabalho e não, diretamente, dos seus produtores150. 

Outro elemento já demonstrado é que o trabalhador livre e despossuído de qualquer 

propriedade, dos meios de produção e de subsistência, é obrigado, para poder manter-se vivo, 

 
145 Idem. Op. Cit., p. 786. 
146 Idem. Op. Cit., p. 831. 
147 Idem. Op. Cit., p. 388. 
148 Ibidem, p. 491. 
149 Ibidem, p. 490. 
150 Ibidem, p. 494. 
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a vender sua capacidade (força) de trabalho no mercado. Acrescentamos, destarte, que essa 

nova condição da população trabalhadora, combinada à destruição das formas de produção 

mais arcaicas, pré-capitalistas, foram, ao mesmo tempo, pressupostos e produtos da relação 

social que então se tornava hegemônica. Para tal, a ação dos capitais individuais concorrendo 

entre si no mercado151, o poder político dos capitalistas pela via do Estado e o ordenamento 

jurídico152, cumpriram papéis fundamentais. 

Continuamos o percurso desta pesquisa em constante retorno ao método de 

investigação e de exposição apresentado por Marx, logo, buscamos preservar a performance 

do autor como fio condutor deste trabalho. A sua compreensão acerca da natureza e 

funcionamento do capital revela que há uma teia multideterminada entre os fatores que 

compõem a reprodução capitalista: produção, distribuição, troca e consumo. À vista disso, 

esses fatores se relacionam como um complexo arranjo dialético. Ainda que a determinação à 

produção seja unilateral153, no sentido de que ela se sobrepõe aos outros momentos154 e que há 

limites para a determinação que sofre por eles, existe uma interação recíproca entre esses 

elementos, o que denota o caráter histórico, não linear e, portanto, mutável do capital. A 

natureza plástica dessa relação social se expressa tanto na sua capacidade de se reinventar 

ante a dinâmica social, quanto no modo como a ela responde: por meio do desenvolvimento e 

da complexificação de suas formas, bem como pela adaptação das suas várias leis 

(tendenciais). “Essa é a lei geral, absoluta, da acumulação capitalista. Como todas as outras 

leis, ela é modificada, em sua aplicação, por múltiplas circunstâncias, cuja análise não cabe 

realizar aqui”155.  

Partindo da premissa de que, para operar as transformações que estão sempre 

direcionadas ao seu impulso por autovalorização, o capital lança mão de sua potência 

abrangente. Por essa potência alia à tendência ao aumento de sua composição orgânica o 

desenvolvimento das forças produtivas a tecnologia, a fim de efetivar o objetivo da 

reprodução capitalista, que é a valorização. No capitalismo, a tecnologia, e, por conseguinte, o 

domínio da técnica, têm como horizonte atender a este objetivo do capital, a acumulação, em 

 
151 Idem. Op. Cit., p. 832. 
152 No capítulo 24 do Livro primeiro d’O Capital, Marx expõe diversas aplicações de legislações pelo Estado a 

fim de favorecer a expropriação violenta da terra, de propriedades, bem como a criminalização da pobreza e da 

organização de trabalhadores. Além disso, revela-se também o papel do Estado na criação e ampliação do 

sistema da dívida pública e internacional de crédito. 
153 MARX, Karl. Op. Cit., p. 53. 
154 Entendemos que a produção se sobrepõe às demais esferas da reprodução social do capital porque parte 

sempre da concretude; da existência de elementos naturais físicos, químicos e biológicos para então 

transformá-los e produzir materialmente a vida. 
155 MARX, Karl. Op. Cit., p. 719-720.  
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detrimento de oferecer respostas às necessidades sociais gerais que são, em sua grande 

maioria, da população trabalhadora. Sobre essas questões e demais relacionadas 

discorreremos a seguir. 

 

3.1 A Tecnologia sob o Prisma do Materialismo Histórico-Dialético  

 

O tema da tecnologia, embora de grande relevância e o papel que ela cumpre como 

catalisadora da reprodução capitalista, não aparece de modo sistemático, conciso e acabado 

nos escritos de Marx, mesmo na densa elaboração de sua crítica da economia política. 

Contudo, a partir de um exercício de imersão nas ideias do autor, especialmente, pela 

reconstituição do método como ele constrói e expõe seu pensamento, é possível identificar a 

questão da tecnologia no conjunto de sua obra. Desta maneira, entendemos que, em Marx, ela 

ocorre como uma combinação entre o desenvolvimento histórico156, o conhecimento 

científico157 e o domínio técnico158, uma vez que essa temática está sempre presente como um 

fator simultâneo e inerente às transformações sociais.  

Do ponto de vista do desenvolvimento histórico, diz respeito à totalidade que envolve 

a vida social: o modo de produção vigente, a política, a ideologia e a cultura em geral. O 

conhecimento científico se refere à racionalidade, ao conjunto de saberes historicamente 

produzidos e acumulados, verificáveis e sistematizados. Por fim, o domínio técnico 

compreende o conjunto de informações e procedimentos para a execução e a gestão do 

processo de trabalho. Assim, conforme as proposições do autor, a tecnologia é parte do 

processo de trabalho e da acumulação do capital, da contradição entre capital e trabalho, ou 

seja, um elemento constitutivo do modo de produção capitalista. Portanto, compreendemos 

que, em Marx, o desenvolvimento tecnológico está diretamente ligado ao desenvolvimento da 

sociabilidade burguesa, a sociedade capitalista. 

 

Portanto, o desenvolvimento pleno do capital só acontece – ou o capital só terá posto 

o modo de produção que lhe corresponde – quando o meio de trabalho é 

 
156 O termo “desenvolvimento histórico”, utilizado no decorrer deste trabalho, refere-se às transformações e 

aspectos relacionados ao contexto social, à política e à economia, portanto, às relações de produção vigentes. 
157 Apenas para subsidiar a exposição nesta pesquisa, fazemos o recorte do conhecimento científico como 

referência à produção teórica em geral, nas diversas áreas do conhecimento que envolvem a natureza e a 

sociedade. Ressaltamos que, na perspectiva dialética e da qual buscamos aporte, tal separação não ocorre na 

realidade do tecido social. 
158 Por técnica entendemos a tecnologia objetivada, ou seja, atos e ações produtivas – o produtivo aqui não 

considera as determinações do modo de produção capitalista, mas a produção de valores de uso em geral. O 

domínio técnico, inferimos, revela o grau da apropriação tecnológica de certos grupos sociais. Ambos estão 

dialeticamente relacionados ao desenvolvimento histórico e ao conhecimento científico. 
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determinado como capital fixo não só formalmente, mas quando tiver sido abolido 

em sua forma imediata, e o capital fixo se defrontar com o trabalho como máquina 

no interior do processo de produção; quando o processo de produção em seu 

conjunto, entretanto, não aparece como processo subsumido a habilidade imediata 

do trabalhador, mas como aplicação tecnológica da ciência. Por isso, a tendência do 

capital é conferir à produção um caráter científico, e o trabalho direto é rebaixado a 

um simples momento desse processo. Como na transformação do valor em capital, o 

exame mais preciso do desenvolvimento do capital mostra que, por um lado, ele 

pressupõe um determinado desenvolvimento histórico das forças produtivas – dentre 

estas forças produtivas, também a ciência –, por outro lado, as impulsiona e força159. 

 

Por esse viés, verificamos que, em Marx, a tecnologia consiste em um produto 

histórico, situada sempre dentro de um determinado modo de produção e na dinâmica social. 

Tal como “quando se fala de produção, sempre se está falando em um determinado estágio do 

desenvolvimento social – da produção de indivíduos sociais”160, assim ocorre à tecnologia. 

Demarcar esse aspecto é essencial, haja vista a massificação e as disputas ideológicas que 

rodeiam essa temática, como o falseamento por uma suposta neutralidade política da 

tecnologia, bem como sua autonomia diante das questões econômicas. Marx, ao enfatizar que 

“fome é fome, mas a fome que se sacia com carne cozida, comida com garfo e faca, é uma 

fome diversa da fome que devora carne crua com mão unha e dente”161, deixou pistas sobre 

como os aportes científicos e os procedimentos técnicos designados para uma determinada 

ação, ou seja, as tecnologias, são importantes sinalizadores e revelam as características do 

grau de desenvolvimento da sociedade e as relações de poder que a permeiam, ou seja, da 

dinâmica da luta de classes. 

 

Por isso, a dimensão quantitativa e a eficácia (intensidade) com que o capital está 

desenvolvido com o capital fixo indica o grau em que o capital está desenvolvido 

como capital, como o poder sobre o trabalho vivo, e em que submeteu a si o 

processo de produção como um todo. Inclusive no sentido de que o capital fixo 

expressa a acumulação das forças produtivas objetivadas e igualmente do trabalho 

objetivado162.   

 

Pensada como tal, a tecnologia não deve ser, então, compreendida em si mesma, sob 

recortes e experiências pontuais, mas na complexa trama do processo em que é produzida. 

Assim como ocorre às diversas esferas da vida, a produção tecnológica está circunscrita no 

plano do real, em suas possibilidades históricas e no contexto geopolítico, ou seja, mediada 

por fatores da realidade social. Deste modo, se entendemos a tecnologia como resultado 

histórico de um processo de produção, consideramos o fato de que ela contém em seu corpo 

 
159 MARX, Karl. Op. Cit., p. 583. 
160 Ibidem, p. 41. 
161 Ibidem, p. 47. 
162 Ibidem, p. 583. 
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componentes que tornam possível reconstituir os meios com os quais foi produzida e as 

condições desses meios, decompondo-a até alcançarmos a origem desse processo. Esse 

movimento de decomposição e reconstituição do objeto aponta não apenas os meios, as 

matérias-primas com as quais e a partir das quais ele foi constituído, mas também, revela 

como se articulam às características culturais, políticas e econômicas da vida social. A 

tecnologia aparece, sob essa ótica, como uma resposta teórico-prática, historicamente viável, 

direcionada aos dilemas que se apresentam na realidade imediata e previsível. Até mesmo os 

acasos tecno-científicos, que não correspondem ao grosso da produção tecnológica, só 

ganham expressão na medida em que as condições objetivas e subjetivas do local onde 

ocorrem estão desenvolvidas, suficientemente, para atribuir-lhes significado e funcionalidade 

– nos moldes da economia política, valor de uso e valor. 

 

Sob esse aspecto, a apropriação do trabalho pelo capital também adquire na 

maquinaria uma realidade imediata: por um lado, é a análise originada diretamente 

da ciência e a aplicação de leis mecânicas e químicas que possibilitam à máquina 

executar o mesmo trabalho anteriormente executado por um trabalhador. Contudo, o 

desenvolvimento da maquinaria por essa via só ocorre quando a grande indústria já 

atingiu um estágio mais elevado e o conjunto das ciências já se encontra cativo a 

serviço do capital; por outro lado, a própria maquinaria existente já proporciona 

elevados recursos. A invenção torna-se então um negócio e a aplicação da ciência à 

própria produção imediata, um critério que determina e solicita163.  

 

Como exposto no capítulo anterior, o capital – como relação social – tem a tendência a 

abranger todas as esferas da produção material da vida. Evidentemente, isso inclui a 

tecnologia. Sob a lupa do materialismo histórico-dialético, a tecnologia consiste num campo 

sistematizado do desenvolvimento histórico, do conhecimento científico e do domínio 

técnico; é determinada pelas condições materiais – o que inclui a forma como se dá a 

distribuição do capital no conjunto da sociedade164. Isso lhe confere certa especificidade em 

meio à generalidade. Contudo, a natureza particular da tecnologia no contexto do modo de 

produção capitalista não subtrai seu caráter universal, pois o desenvolvimento das ferramentas 

de trabalho, dos procedimentos e técnicas para sua execução, são fatores intrínsecos ao 

próprio desenvolvimento da humanidade, portanto, expressa o grau de desenvolvimento da 

sociedade. Identificar as mediações que perpassam o desenvolvimento tecnológico em cada 

sociedade nos permite concluir que a tecnologia, em sua plenitude, não é produzível sob 

quaisquer condições. A universalidade da tecnologia não pode ser concebida numa dimensão 

 
163 Ibidem, p. 587. 
164 ENGELS, Friedrich. Anti-Dühring: a revolução da ciência segundo o senhor Eugen Dühring. São Paulo: 

Boitempo, 2015, p. 178-179. 
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exclusivamente formal, abstrata, mas em sua efetividade, pela concretização na realidade que, 

como apontamos acima, é multideterminada. As especificidades da formação social de cada 

país, a maneira como essas sociedades se interconectam – em virtude da tendência totalizante 

e globalizadora do capital –, a forma como o capital está distribuído socialmente, são fatores 

que fazem da tecnologia uma ferramenta, uma determinação universal. E à medida em que 

esses fatores se combinam de modo desigual, também é desigual a produção tecnológica.  

 

O mesmo interesse que, na metrópole, leva o sicofanta do capital, o economista 

político, a tratar teoricamente o modo de produção capitalista com base em seu 

oposto, leva-o aqui to make a clean breast of it [a falar sinceramente] e a proclamar 

em alto e bom som a antítese entre os dois modos de produção. Para tanto, ele 

demonstra como o desenvolvimento da força produtiva social do trabalho, a 

cooperação, a divisão do trabalho, a aplicação da maquinaria em larga escala etc. são 

impossíveis sem a expropriação dos trabalhadores e a correspondente metamorfose 

de seus meios de produção em capital165. 

 

A tecnologia como resultado da produção material da vida, portanto, síntese entre o 

particular e a totalidade, produto do desenvolvimento histórico da humanidade e das 

contradições que envolvem esse processo, apresenta um duplo aspecto. O primeiro, como uma 

categoria genérica, como um complexo dinâmico e multideterminado, uma série infinita166 de 

apreensões sobre os diversos campos do conhecimento e da vida social – que combinam as 

leis naturais e os dilemas da realidade. Tal complexo tem como finalidade mediar a ação 

humana sobre a natureza e a sociedade, ou seja, subsidiar o ato produtivo167, conferir ao 

trabalho e às transformações que dele derivam uma racionalidade. Nesse sentido, a tecnologia 

corresponde a um conjunto de elaborações teóricas e operações técnicas que, necessariamente, 

determinam as relações sociais de produção, as diversas esferas da vida, ao mesmo tempo que 

por elas é determinado. A cada período, é enriquecida e se complexifica, incorporando novos 

saberes e as demandas de uma época à produção tecnológica e ao domínio técnico 

acumulados. Sob essa perspectiva, a tecnologia expressa seu caráter de universalidade 

histórico-natural e mediadora da autoatividade humana. 

 

Essa concepção mostra que a história não termina por dissolver-se, (...), 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, 

 
165 MARX, Karl. Op. Cit., p. 835-836. 
166 ENGELS, Friedrich. Op. Cit., p. 80. 
167 Ato produtivo deve ser entendido aqui em sua generalidade, independentemente de determinações do modo 

de produção capitalista. Um exercício análogo ao que Marx faz para desenvolver a categoria trabalho, 

inicialmente, de modo abstrato e perpassando diversas formas históricas.  
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embora seja, por um lado, modificada pela nova geração, por outro prescreve a esta 

última suas próprias condições de vida e lhe confere um desenvolvimento 

determinado (...)168.  

 

Não obstante seu caráter universal, o capital nega essa generalidade da tecnologia 

quando a torna um mecanismo de dominação e de realização dos interesses das elites políticas 

e econômicas, perpetuando a exploração do trabalho e a opressão da maioria da população. 

Partindo da premissa de que ela é uma combinação entre o desenvolvimento histórico, o 

conhecimento científico e o domínio técnico, ou seja, um produto que expressa as 

contradições da vida social, a tecnologia é subsumida às relações de poder e de dominação. 

Na afirmativa de Marx sobre que “as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias 

dominantes”169 é possível incorporar a questão tecnológica a esse campo hegemônico. No 

caso desta investigação, cujo modelo de sociabilidade tomada para análise é a burguesa, 

podemos concluir que a as elites capitalistas, a classe dominante de nosso tempo, atua 

objetiva e subjetivamente para negar de maneira sistemática a tecnologia em seu aspecto 

genérico, como totalidade dos construtos históricos, científicos e técnicos às massas da 

população que, majoritariamente, são compostas pela classe trabalhadora. A burguesia atua 

para cercear a população trabalhadora em direção ao desenvolvimento de uma tecnologia que 

favoreça a perpetuação das condições que possibilitem sua posição como classe dominante. À 

massa de trabalhadores é designado o acesso parcial à produção tecnológica que, de modo 

geral e predominante, fica restrito ao domínio da técnica para o fim estrito da reprodução do 

capital. Contudo, essa negação não se dá de maneira aparente, mas, mediada pela política, 

como um acesso abstrato que autoriza formalmente a apropriação tecnológica ao passo que 

mistifica as contradições sociais, ou seja, concede às massas a liberdade para se apropriarem 

da tecnologia, no entanto, sem possibilitar as condições reais para isso. Logo, no capitalismo a 

tecnologia, em seu caráter de universalidade, é asfixiada pelo estabelecimento da propriedade 

privada, pela naturalização da exploração do trabalho e da desigual distribuição da riqueza. 

Não obstante, ela incorpora como parte de seu escopo as relações de dominação entre classes 

e de uma sociedade sobre a outra.  

 

Sob aparência de um reconhecimento do homem, também a economia nacional, cujo 

princípio é o trabalho, é antes de tudo apenas a realização consequente da renegação 

do homem, na medida em que ele próprio não mais está numa tensão externa com a 

essência externa da propriedade privada, mas ele próprio se tornou essa essência 

tensa da propriedade privada. O que antes era ser-externo-a-si (sich Äusserlichsein), 

exteriorização (Entäusserung) real do homem, tornou-se apenas ato de 

 
168 MARX, Karl; ENGELS Friedrich. Op. Cit., p. 43. 
169 Ibidem, p. 47. 
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exteriorização, de venda (Veräusserung). Se, portanto, aquela economia nacional 

inicia sob a aparência do reconhecimento do homem, de sua independência, de sua 

autoatividade, e do jeito que ela desloca a propriedade privada para a própria 

essência do homem, que já não pode mais ser condicionada pelas determinações 

locais, nacionais etc. da propriedade privada como uma essência existente fora 

dela, desenvolvendo, portanto, uma energia cosmopolita, universal, que derruba toda 

barreira, todo vínculo, para se colocar na posição de única política, [única] 

universalidade, [única] barreira e [único] vínculo, então ela tem de, junto do 

desenvolvimento mais avançado, deitar abaixo esta hipocrisia, distinguir-se no seu 

pleno cinismo, e ela o faz na medida em que – despreocupada com todas as 

contradições aparentes nas quais esta doutrina a enreda – desenvolve mais 

unilateralmente, portanto mais aguda e consequentemente, o trabalho enquanto a 

única essência da riqueza (...)170.  

 

O duplo aspecto da tecnologia, a perda de seu caráter universal em virtude da 

dominação como fator predominante, reforça a compreensão de que, no capital, ela se 

consolida como um elemento articulado às condições de produção da vida material, às 

possibilidades teóricas e históricas bem determinadas. Essa constatação nos faz crer que a 

universalização da tecnologia não ocorre, portanto, a partir de sua lógica intrínseca, por sua 

potência abrangente em si. E se à maioria da população o capital permite o domínio técnico, 

uma apreensão muito limitada do conjunto de fatores que a complexificam (o 

desenvolvimento histórico e o conhecimento científico), à classe dominante está garantido o 

pleno domínio, a apropriação dos produtos, a direção e o uso político das tecnologias. Para 

realizá-la como uma ferramenta, ou uma determinação universal, antes, é pressuposto outro 

processo de universalização que só pode se dar na esfera política, social e econômica. Tal 

mudança não pode ser concretizada na sociabilidade burguesa, haja vista esta ser uma 

sociedade formal, de abstrações, onde nem o homem e nem as forças da natureza são 

efetivados. Deste modo, tratar a tecnologia no contexto de nosso tempo requer a compreensão 

de que, predominantemente, ela ocorrerá de modo parcial, submetida às determinações da 

contradição entre capital e trabalho e do processo geral da reprodução capitalista. 

 

3.2 A Tecnologia e o Domínio da Técnica no Processo de Valorização e de Acumulação 

 

Como pressuposto, reafirmamos que o objetivo e o impulso da produção capitalista, 

como assinalado por Marx, é a autovalorização. Precisamos também reforçar alguns aspectos 

do caráter histórico e dialético dessa forma de produção, pois, para efetivar sua finalidade, é 

necessário que a utilização da força de trabalho, que é o tempo gasto do próprio trabalho171, 

transforme valores de uso em valor: ou seja, em produtos trocáveis, as mercadorias. A 

 
170 MARX, Karl. Op. Cit., p. 100. 
171 Idem. Op. Cit., p. 255. 
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condição do processo de trabalho172, na produção capitalista, que é a produção generalizada 

de mercadorias, é que ele seja, ao mesmo tempo, um processo de valorização: “assim como a 

própria mercadoria é unidade de valor de uso e valor, seu processo de produção tem de ser a 

unidade de processo de trabalho e processo de formação de valor”173. Sobre isso, Marx 

ressalta que, no capitalismo, o processo produtivo deve acontecer como unidade entre o 

processo de trabalho e a formação de valor174
. Outrossim, dado seu impulso por acumulação 

desmedida, aos capitalistas importa formar não apenas valor de uso, e, sim, mais-valor. 

 

Na produção de mercadorias, o valor de uso não é, de modo algum, a coisa qu’on 

aime pour lui-même [que se ama por ela mesma]. Aqui, os valores de uso só são 

produzidos porque e na medida em que são o substrato material, os suportes do valor 

de troca. E, para nosso capitalista, trata-se de duas coisas. Primeiramente, ele quer 

produzir um valor de uso que tenha um valor de troca, isto é, um artigo destinado à 

venda, uma mercadoria. Em segundo lugar, quer produzir uma mercadoria cujo 

valor seja maior do que a soma do valor das mercadorias requeridas para sua 

produção, os meios de produção e a força de trabalho, para cuja compra ele adiantou 

seu dinheiro no mercado. Ele quer produzir não só um valor de uso, mas uma 

mercadoria; não só valor de uso, mas valor, e não só valor, mas também mais-

valor175.  

 

O processo de valorização pressupõe um determinado grau de desenvolvimento do 

processo de trabalho, o que também o qualifica como um resultado histórico da apreensão da 

tecnologia, especificamente, no que diz respeito ao domínio técnico. A ação humana sobre a 

natureza (que não se restringe à alteração imediata dos elementos naturais); gera uma relação 

dialética de transformação entre o homem e o meio. Isso não se dá sempre sob as mesmas 

formas ou com a mesma intensidade. À medida em que se modifica e se desenvolve a 

produção capitalista, modifica-se também a tecnologia e o processo de trabalho, logo, o 

processo de valorização. Mas, apesar dessas mudanças, as leis da reprodução social do capital 

permanecem predominantes, portanto, submetem a vontade, a finalidade e o modo da 

atividade humana à lógica da acumulação capitalista por meio da exploração do trabalho, do 

trabalho assalariado176. E, para perpetuar a exploração do trabalho e o assalariamento, do 

 
172 “O processo de trabalho, como expusemos em seus momento simples e abstratos, é atividade orientada a um 

fim – a produção de valores de uso –, apropriação do elemento natural para a satisfação das necessidades 

humanas, condição universal do metabolismo entre homem e natureza, perpétua condição natural da vida 

humana e, por conseguinte, independente de qualquer forma particular de vida, ou melhor, comum a todas as 

suas formas sociais”. (MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 

261). 
173 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 263. 
174 Ibidem, p. 273. 
175 Ibidem, p. 263. 
176 Ibidem, p. 256. 



 

80 

desenvolvimento tecnológico, à classe trabalhadora, predomina o aspecto do mero domínio da 

técnica. 

 

Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele 

modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potências que 

nela jazem latentes e submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio. Não se 

trata, aqui, das primeiras formas instintivas, animalescas [tierartig], do trabalho. Um 

incomensurável intervalo de tempo separa o estágio em que o trabalhador se 

apresenta no mercado como vendedor de sua própria força de trabalho daquele em 

que o trabalho humano ainda não se desvencilhou de sua forma instintiva. 

Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respeito unicamente ao 

homem177.  

 

 As transformações tecnológicas, que estão profundamente interligadas ao processo de 

trabalho – e incluem a intensidade e a forma como a força de trabalho é utilizada –, 

pressupõem a transformação, entre outras, dos meios de trabalho, o que demanda também 

certo desenvolvimento técnico. Essas alterações, a capacidade de criar e de adaptar 

ferramentas, são fruto do movimento histórico da humanidade. Logo, os meios de trabalho 

evidenciam e distinguem o grau de desenvolvimento das forças produtivas, bem como as 

condições, em que ocorre o trabalho social, demarcam o tipo de sociedade de uma 

determinada época178. Para Marx: “os meios de trabalho de natureza mecânica são muito mais 

determinantes na informação sobre uma época social de produção do que os meios de trabalho 

que apenas comportam o objeto (tubos, barris, jarros, etc.)”179. Portanto, assim como acontece 

com o processo de trabalho, as transformações da tecnologia e da técnica também possuem 

determinações históricas. 

A tecnologia interfere na atividade humana que transforma o objeto segundo uma 

finalidade prévia e, mediada pelo domínio técnico, é interposta pelos meios de trabalho. No 

resultado dessa transformação, está o processo de trabalho cristalizado – que não é apenas 

resultado de um processo anterior, mas, também, condição para os trabalhos subsequentes180. 

O objeto de trabalho, convertido em valor de uso, contém o trabalho que a ele foi incorporado 

(absorvido) durante essa transformação, e não somente esta, mas todos os processos de 

trabalho anteriores, ao mesmo tempo em que o trabalho se objetiva na finalização do 

processo, o trabalho passado181. 

 

 
177 Ibidem, p. 255. 
178 Ibidem, p. 257. 
179 Ibidem, p. 257-258. 
180 Ibidem, p. 258-259. 
181 Ibidem, p. 258. 
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Com exceção da indústria extrativa, cujo objeto de trabalho é dado imediatamente 

pela natureza, tal como a mineração, a caça, a pesca etc. (a agricultura, apenas na 

medida em que, num primeiro momento, explora a terra virgem), todos os ramos da 

indústria manipulam um objeto, a matéria-prima, isto é, um objeto de trabalho já 

filtrado pelo trabalho, ele próprio produto de um trabalho anterior, tal como a 

semente na agricultura. Animais e plantas, que se costumam considerar como 

produtos naturais, são, em sua presente forma, não só produtos do trabalho, 

digamos, do ano anterior, mas o resultado de uma transformação gradual, realizada 

sob controle humano, ao longo de muitas gerações e mediante o trabalho humano182.  

 

As matérias-primas, os meios de trabalho e os produtos adquirem essas respectivas 

caracterizações conforme a função que desempenham no processo produtivo, o que também 

determina seus valores de uso183. Mas “o trabalho vivo tem de apoderar-se dessas coisas e 

despertá-las do mundo dos mortos, convertê-las de valores de uso apenas possíveis em valores 

de uso reais e efetivos184”. Desata-se mais uma alça da fetichização do processo de trabalho, 

quando Marx atribui aos trabalhadores o protagonismo na produção da riqueza, visto que é o 

trabalho vivo o que permite gerar mais-valor. É o trabalho vivo, a força humana criadora no 

metabolismo social, que permite a movimentação e a transformação das coisas sob mediação 

da técnica, uma vez que “tocadas pelo fogo do trabalho, (...), animadas pelas funções que, 

(...), exercem no processo laboral, elas serão, (...), elementos constitutivos de novos valores de 

uso, de novos produtos185”. 

A dialética no processo de trabalho, como já mencionado na discussão do capítulo 

anterior, evidencia-se, entre outros, no fato de que esse processo (que produz mercadorias) é, 

ao mesmo tempo, produção e consumo. O trabalho produtivo consome elementos materiais 

como meios de subsistência tanto do trabalho como da força ativa de trabalho – diferente do 

consumo individual, que é voltado, especificamente, para a manutenção do indivíduo vivo. 

Para Marx “o produto do consumo individual é, por isso, o próprio consumidor, mas o 

resultado do consumo produtivo é um produto distinto do consumidor”186. Ademais, a 

produção também é consumo quando o capitalista consome a força de trabalho dos 

produtores, além dos produtos do seu trabalho. E não o faz de qualquer modo: trata-se de uma 

ação planejada, qualificada, que pressupõe o uso de determinada técnica, seja na realização do 

trabalho em si, seja na forma como o capitalista se apropria dos resultados desse trabalho, os 

mecanismos com os quais gerencia a exploração do trabalho para obter mais-valor. 

 

 
182 Ibidem, p. 259. 
183 Ibidem, p. 260. 
184 Ibidem, ibidem. 
185 Ibidem, ibidem. 
186 Ibidem, p. 261. 



 

82 

O trabalhador labora sob o controle do capitalista, a quem pertence seu trabalho. O 

capitalista cuida para que o trabalho seja realizado corretamente e que os meios de 

produção sejam utilizados de modo apropriado, a fim de que a matéria-prima não 

seja desperdiçada e o meio de trabalho seja conservado, isto é, destruído apenas na 

medida necessária à consecução do trabalho. Em segundo lugar, porém, o produto é 

propriedade do capitalista, não do produtor direto, do trabalhador. (...) A partir do 

momento em que ele entra na oficina do capitalista, o valor de uso de sua força de 

trabalho, portanto, seu uso, o trabalho, pertence ao capitalista187. 
 

 A produção capitalista não estabelece critérios quanto aos tipos dos produtos do 

processo de trabalho, desde que este resulte, necessariamente, em acuualção. Para isso, é 

preciso que esses produtos sejam valores de uso, e, que o tempo de trabalho empregado à sua 

produção seja compatível com as condições sociais predominantes, ou seja, que esteja dentro 

do intervalo do tempo de trabalho social médio188, pois, “(...) apenas o tempo de trabalho 

socialmente necessário é computado na formação do valor”189. A delimitação desse tempo 

social médio se faz imprescindível porque é a partir dele que é demarcada a linha tênue do 

valor, ou melhor, o ponto a partir do qual inicia o processo de valorização. 

 

Ora, se compararmos o processo de formação de valor com o processo de 

valorização, veremos que este último não é mais do que um processo de formação 

de valor que se estende para além de certo ponto. Se não ultrapassa o ponto em que 

o valor da força de trabalho pago pelo capital é substituído por um novo equivalente, 

ele é simplesmente um processo de formação de valor. Se ultrapassa esse ponto, ele 

se torna processo de valorização190.  

 

No processo de valorização a técnica, que, embora fragmentada da tecnologia em seu 

complexo de conhecimentos científicos, históricos, socialmente construídos e acumulados, 

ocupa uma função prática: garantir que a força de trabalho seja despendida de modo útil e que 

o tempo de trabalho destinado à produção de valor não ultrapasse o tempo socialmente 

necessário, pois “(...) o que importa é apenas o tempo que o trabalho necessita para a sua 

operação, ou o período durante o qual a força de trabalho é despendida de modo útil”191. 

Desta forma, a formação e a adequação dos trabalhadores ao domínio técnico empregado na 

produção capitalista têm como finalidade direta a apropriação parcial dos saberes necessários 

à produção mais eficiente e ampliada de valor, que permite geração de mais-valor e, por 

conseguinte, à reprodução ampliada do capital. 

 

 
187 Ibidem, p. 262. 
188 Ibidem, p. 265. 
189 Ibidem, p. 266. 
190 Ibidem, p. 271 
191 Ibidem, p. 272. 
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A força de trabalho tem de funcionar sob condições normais. Se a máquina de fiar é 

o meio de trabalho dominante na fiação, seria absurdo fornecer ao trabalhador uma 

roda de fiar. Ou, em vez de algodão de qualidade normal, fornecer-lhe um refugo de 

algodão, que a toda hora arrebenta. Em ambos os casos, seu trabalho ocuparia um 

tempo de trabalho maior do que o tempo socialmente necessário para a produção de 

1 libra de fio, mas esse trabalho excedente não geraria valor ou dinheiro192.  

 

O processo de trabalho, a depender do ramo e do grau de desenvolvimento das forças 

produtivas, demanda um determinado padrão de execução, o que envolve “eficiência, 

habilidade e celeridade”193. Em outros termos, a apreensão de saberes aplicados – derivados 

dos avanços tecnológicos – que se expressam, predominantemente, pelo domínio técnico. 

Essa é uma necessidade do capitalista, visto que ele está preocupado em dirigir o processo de 

trabalho operado pelo trabalhador, e, isso implica na busca por abreviar os custos com a 

produção, evitando “qualquer consumo desnecessário de certa quantidade de trabalho 

objetivado, portanto, trabalho que não conta e não toma parte no produto do processo de 

formação de valor”194. 

Mas aqui supomos que o nosso capitalista comprou força de trabalho de qualidade 

normal. Tal força tem de ser aplicada com a quantidade média de esforço e com o 

grau de intensidade socialmente usual, e o capitalista controla o trabalhador para que 

este não desperdice nenhum segundo de trabalho. Ele comprou a força de trabalho 

por um período determinado, e insiste em obter o que é seu. Não quer ser furtado. 

Por fim – e é para isso que esse mesmo senhor possui seu próprio code penal 

[código penal]195. 

 

Apesar do impulso por valorização exigir um processo de trabalho com certo domínio 

técnico, que seja compatível com a demanda imposta pelas disputas geopolíticas, pelo grau de 

desenvolvimento das forças produtivas e pelos diferentes ramos da produção, o nível de 

qualificação dos trabalhadores não é determinante sobre o preço de sua força de trabalho. No 

entanto, ainda que o capitalista resolva aumentar a recompensa do trabalhador por meio da 

elevação do seu salário, em nada comprometerá a elevação da taxa de lucro geral e seu 

enriquecimento, pois “o preço do trabalho continua a subir porque seu aumento não perturba o 

progresso da acumulação; (...) os capitais continuam a aumentar, e até crescem com mais 

rapidez do que antes”196. O preço da força de trabalho, por melhor remunerada que seja, 

nunca será equivalente ao valor produzido por ela. 

 

O trabalho que é considerado mais complexo e elevado do que o trabalho social 

médio é a exteriorização de uma força de trabalho com custos mais altos de 

 
192 Ibidem, ibidem. 
193 Ibidem, ibidem. 
194 Ibidem, ibidem. 
195 Ibidem, ibidem. 
196 Ibidem, p. 696. 
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formação, cuja produção custa mais tempo de trabalho e que, por essa razão, tem um 

valor mais elevado do que a força simples de trabalho. Como o valor dessa força é 

mais elevado, ela também se exterioriza num trabalho mais elevado, trabalho que 

cria, no mesmo período de tempo, valores proporcionalmente mais altos do que 

aqueles criados pelo trabalho inferior197.  
 

Sobre isso, é preciso ressaltar que o processo de formação da população trabalhadora – 

para o domínio da técnica, a apreensão parcial das categorias cientificas básicas e 

imediatamente úteis à produção capitalista – não ocorre de modo harmônico e equivalente. É 

subjugado à relação entre os capitais individuais e a sua distribuição no sistema de países, 

variáveis que não são produtos espontâneos ou naturais, ao contrário, consistem em relações 

constituídas historicamente, mediadas pelo Estado, como já pontuado no capítulo anterior. A 

divisão internacional do trabalho encampada pelo capital, desde a sua forma colonial, 

passando pelo ascenso da indústria e atingindo o atual estágio de financeirização, promove e 

perpetua um processo desigual e combinado do desenvolvimento capitalista198, 

consequentemente, também são distintas a forma e a intensidade de operacionalizar a 

exploração do trabalho199. Marx deixou pistas sobre esse fenômeno ao demonstrar, em nota, 

que a qualificação dos trabalhadores, logo, seu domínio tecnológico limitado, são 

relativizados mediante a conjuntura política e socioeconômica vigente. 

 
A diferença entre trabalho superior e inferior, trabalho “qualificado” e “não 

qualificado”, repousa, em parte, em meras ilusões ou, no mínimo, diferenças que há 

muito deixaram de ser reais e continuaram a existir apenas em convenção tradicional 

(...). Onde, por exemplo, a substância física da classe trabalhadora está enfraquecida 

e relativamente esgotada, como é o caso em todos os países de produção capitalista 

desenvolvida, os trabalhos geralmente brutais, que exigem grande força muscular, 

passam a ser considerados superiores em comparação a formas de trabalho muito 

mais refinadas, que são, assim, rebaixadas ao grau de trabalho inferior200. 

 

Como demonstrado, no capitalismo o desenvolvimento tecnológico está intimamente 

ligado à ampliação da divisão social do trabalho, à relação que fundamentalmente estranha os 

indivíduos: “(...) constatamos que o trabalhador baixa à condição de mercadoria e à de mais 

miserável mercadoria, que a miséria do trabalhador põe-se em relação inversa à potência 

 
197 Ibidem, p. 274. 
198 O conceito de desenvolvimento desigual e combinado desenvolvido por Leon Trótski não faz parte das 

discussões previstas e nem dos objetivos deste trabalho. No entanto, para uma maior apropriação sobre o tema, 

indicamos a leitura de História da Revolução Russa, produção do autor publicada pela primeira vez em 1930. 

Também destacamos o importante papel da teoria marxista da dependência, desenvolvida por Ruy Mauro 

Marini – entre outros importantes expoentes intelectuais brasileiros, tais como Theotonio dos Santos e Vania 

Bambirra – e que explica com riqueza a realidade do capitalismo brasileiro e latino-americano, tanto no 

aspecto da exploração do trabalho (como superexploração), quanto nos elementos acerca do desenvolvimento 

das forças produtivas e da divisão internacional do trabalho. 
199 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 293. 
200 Ibidem, p. 274 (nota). 
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(Macht) e à grandeza (Grösse) de sua criação”201. A fragmentação de sua atividade não se 

limita à perda da direção do processo de trabalho, nem à separação dos meios de produção: 

também ocorre na medida em que o domínio técnico não projeta esses indivíduos em direção 

à sua universalidade. Ao contrário, atua na fragmentação de sua autoatividade, na cisão entre 

trabalho manual e intelectual, submetendo suas capacidades e forças, toda a potência criativa 

humana, aos interesses do capital. A população trabalhadora, como massa dispersa enquanto 

ser individual e coletivo, perde a percepção da totalidade histórica e científica, portanto, da 

tecnologia. Tal dispersão favorece a apropriação, pelos capitalistas, da riqueza produzida pela 

massa que trabalha, a fim não só de garantir seu enriquecimento, mas de possibilitar a 

acumulação dessa riqueza. É criada, então, a relação que fornece todas as condições objetivas 

e subjetivas para que seja realizada a exploração do trabalho. Para o capital, a exploração pelo 

assalariamento não é suficiente. Ela precisa ser amplificada pelo aumento da produtividade e, 

consequentemente, a degradação da massa de trabalhadores que tem suas capacidades e 

energias subtraídas até às últimas vias. 

 

No interior do sistema capitalista, todos os métodos para aumentar a força produtiva 

social do trabalho aplicam-se a custa do trabalhador individual; todos os meios para 

o desenvolvimento da produção se convertem em meios de dominação e exploração 

do produtor, mutilam o trabalhador, fazendo dele um ser parcial, degradam-no à 

condição de um apêndice da máquina, aniquilam o conteúdo de seu trabalho ao 

transformá-lo num suplício, alienam ao trabalhador as potências espirituais do 

processo de trabalho na mesma medida em que a tal processo se incorpora a ciência 

como potência autônoma, desfiguram as condições nas quais ele trabalha, 

submetem-no, durante o processo de trabalho, ao despotismo mais mesquinho e 

odioso, transformam seu tempo de vida em tempo de trabalho, arrastam sua mulher 

e seu filho sob a roda do carro de Jagrená do capital. Mas todos os métodos de 

produção do mais valor são, ao mesmo tempo, métodos de acumulação, e toda a 

expansão da acumulação se torna, em contrapartida, um meio para o 

desenvolvimento desses métodos. Segue-se, portanto, que à medida que o capital 

acumulado, a situação do trabalhador, seja sua remuneração alta ou baixa, tem de 

piorar202.  

 

A negação da apropriação tecnológica à população trabalhadora, por meio de sua 

fragmentação enquanto categoria universal e a designação dessa classe para a estrita 

apreensão sobre a técnica, possibilita o crescimento do excedente da produção sem que os 

produtores sequer ampliem a compreensão sobre os fundamentos de sua ação, menos ainda, 

acessem aos produtos de seu trabalho. No capitalismo, a tecnologia corrobora com a 

acumulação capitalista e “(...) a acumulação de riqueza num polo é, ao mesmo tempo, (...) o 

suplício do trabalho, a escravidão, a ignorância, a brutalização e a degradação moral no polo 

 
201 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 79. 
202 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 720. 
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oposto”203. A burguesia, detentora do poder político e econômico, e amparada pela posse 

sobre os avanços da tecnologia, perpetua a dominação das massas sujeitando-as aos seus 

interesses individuais. Logo, o desenvolvimento das forças produtivas em nada qualifica a 

vida da população. Ao contrário, apenas moderniza e amplia os marcos da degradação oriunda 

da divisão social do trabalho. 

 

A economia nacional oculta o estranhamento na essência do trabalho porque não 

considera a relação imediata entre o trabalhador (o trabalho) e a produção. Sem 

dúvida. O trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz privação para o 

trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Produz beleza, mas 

deformação para o trabalhador. Substitui o trabalho por máquinas, mas lança uma 

parte dos trabalhadores de volta a um trabalho bárbaro e faz da outra parte máquinas. 

Produz espírito, mas produz imbecilidade, cretinismo para o trabalhador204.  

 

Por sua vez, o domínio técnico, a fração tecnológica acessada pela grande massa de 

trabalhadores, é considerada como um meio para a objetivação da tecnologia, para a 

realização do ato produtivo. Logo, ela se mostra apenas em sua superficialidade como uma 

operação neutra e despretensiosa. Assim, por exemplo, espalhar o concreto sobre uma laje 

utilizando a máquina de bombear aparece como um ato isento de quaisquer determinações 

políticas e econômicas, pois, ao que manuseia a bomba, é condicionado tal nível de 

estranhamento para que não lhe ocorra perceber que não se trata da laje que abrigará a si e à 

sua família. Ou que, tampouco, caberá a ele, algum dia, o direito de se abrigar. Antes, a 

mecanização de sua atividade apenas serve para acelerar o enriquecimento do capitalista. 

Deste modo, no capitalismo, a técnica coopera para a otimização da relação de exploração dos 

capitalistas sobre a população trabalhadora. 

 

A assimilação do processo de trabalho como simples momento do processo de 

valorização do capital também é posta quanto ao aspecto material pela 

transformação do meio de trabalho em maquinaria e do trabalho vivo em mero 

acessório vivo dessa maquinaria, como meio de sua ação. Como vimos, a tendência 

necessária do capital é o aumento da força produtiva do trabalho e a máxima 

negação do trabalho necessário. A efetivação dessa tendência é a transformação do 

meio de trabalho em maquinaria. Na maquinaria, o trabalho objetivado se contrapõe 

materialmente ao trabalho vivo como o poder dominante e como subsunção ativa 

deste a si, não só por meio da apropriação do trabalho vivo, mas no próprio processo 

real de produção; (...); Por meio da produção em massas enormes, que é posta pela 

maquinaria, desaparece igualmente do produto qualquer relação com a necessidade 

imediata do produtor e, em consequência, com o valor de uso imediato; na forma 

como o produto é produzido e nas condições em que é produzido já está posto que 

ele é produzido exclusivamente como portador de valor, e seu valor de uso é simples 

condição para isso205. 

 
203 Ibidem, p. 721. 
204 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 79. 
205 MARX, Karl. Grundisse. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 581-582. 
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O desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada sociedade, logo, a 

crescente produtividade do trabalho, entre outros fatores, pode ser percebida pela proporção 

de materiais, matérias-primas e insumos que são transformados em mercadorias dentro de um 

determinado intervalo de tempo, mantendo-se constante a intensidade do trabalho. O 

montante dos materiais, os meios de produção que passaram pela transformação na indústria, 

sinaliza a capacidade produtiva de certo segmento da produção e, ao mesmo tempo, são 

pressupostos para que essa produtividade possa ser elevada. Consequentemente, a alteração da 

capacidade de transformação das forças produtivas está diretamente relacionada com a 

inovação tecnológica (que fica circunscrita à posse e ao controle dos capitalistas) e à 

sofisticação da técnica (a dimensão da tecnologia que, como temos demonstrado, corresponde 

à fatia a que acessa a população trabalhadora). 

 

(...) o grau social de produtividade do trabalho se expressa no volume relativo dos 

meios de produção que um trabalhador transforma em produto durante um tempo 

dado, com a mesma tensão da força de trabalho. A massa dos meios de produção 

com que ele opera aumenta com a produtividade de seu trabalho. Esses meios de 

produção desempenham nisso um duplo papel.  O crescimento de uns é 

consequência, o de outros é condição da produtividade crescente do trabalho. Por 

exemplo, com a divisão manufatureira do trabalho e o emprego da maquinaria, mais 

matéria-prima é processada no mesmo espaço de tempo e, portanto, uma massa 

maior de matéria-prima e de matérias auxiliares ingressa no processo de trabalho. 

Essa é a consequência da produtividade crescente do trabalho206.  

 

Outra característica do grau social da produtividade do trabalho diz respeito ao modo 

como a massa de trabalhadores é acomodada e organizada para o processo produtivo. Isso 

engloba, inclusive, as instalações físicas, em que ficam concentradas as máquinas e demais 

equipamentos, o local onde matérias-primas e insumos são armazenados, a logística 

empregada para o transporte dos produtos, as condições sanitárias em que o trabalho é 

realizado, além do que, podemos inferir, o nível de domínio técnico dos trabalhadores. Isso 

porque com o aumento da produtividade do trabalho predomina a tendência do capital a 

elevar os fatores objetivos da produção em detrimento dos fatores subjetivos, ou seja, da força 

de trabalho. E para operar determinado volume de meios de produção diante da fatídica 

redução de trabalho vivo, faz-se necessária a apropriação de uma técnica específica, orientada 

ao tipo de produção e a certo grau de produtividade.  

 

Por outro lado, a massa da maquinaria empregada, dos animais de trabalho, do 

adubo mineral, das tubulações de drenagem etc. é condição da produtividade 

crescente do trabalho. Também o é a massa dos meios de produção concentrados em 

 
206 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 698. 
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prédios, altos-fornos, meios de transporte etc. Seja ele condição ou consequência, o 

volume crescente dos meios de produção em comparação com a força de trabalho 

neles incorporada expressa a produtividade crescente do trabalho. O aumento desta 

última aparece, portanto, na diminuição da massa de trabalho proporcionalmente à 

massa de meios de produção que ela movimenta ou na diminuição do fator subjetivo 

do processo de trabalho em comparação com seus fatores objetivos207. 

 

 A acumulação pressupõe a produção capitalista como relação social hegemônica, e 

esta, por sua vez, tem a acumulação como finalidade. Essa relação, a saber, entre produção 

capitalista e acumulação, ocorre como fatores dialeticamente conjugados, que resultam em 

alterações na composição técnica do capital. Essas mudanças tendem, gradualmente, a tornar 

o componente variável do capital (a parte do capital constituída de força de trabalho e que 

modifica seu valor no processo de produção) menor do que o seu componente constante (a 

parte do capital que se converte em meios de produção) 208, ou seja, à elevação das forças 

produtivas e do grau social de produtividade do trabalho, combina-se o aumento da 

composição orgânica do capital (proporção entre capital variável e constante, ou seja, entre a 

produtividade do trabalho e o desenvolvimento científico e tecnológico aplicados à produção) 

209. Deste modo, os fatores do processo de trabalho são tecnicamente alterados, contudo, 

preservando-se a necessidade de adicionar valor novo ao objeto de trabalho210. 

O desenvolvimento tecnológico, condição para o aumento da composição orgânica do 

capital, revela a tendência deste último de substituir o trabalho vivo por trabalho morto211 , ou 

seja, à redução do emprego da força de trabalho em virtude de um conjunto de equipamentos 

e máquinas mais robusto e complexo. A inovação tecnológica, requisito básico do aumento da 

composição orgânica do capital, coopera para a alteração do capital constante e do capital 

variável, respectivamente, em grandeza inversamente proporcional. Isso reflete também na 

produção de valor do capital212, portanto, a tecnologia empregada para reduzir os custos da 

produção e elevar a produtividade do trabalho, tensiona para baixo o montante do valor 

produzido, na medida em que lança para fora do processo produtivo, justamente, o elemento 

constituinte e que cria valor, a força de trabalho. Isso quer dizer que o desenvolvimento 

tecnológico, o aperfeiçoamento do domínio técnico e seus efeitos sobre os fatores da 

produção alteram os mecanismos de exploração do trabalho em prol dos capitalistas. 

 

 
207 Ibidem, p. 698-699. 
208 Ibidem, p. 286. 
209 Ibidem, p. 700-701. 
210 Ibidem, p. 278. 
211 Há trabalho vivo sem trabalho morto. Mas, não há trabalho morto sem trabalho vivo. E no trabalho morto, o 

trabalho vivo encontra-se objetivado.  
212 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 699. 
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A razão disso é simplesmente que, com a crescente produtividade do trabalho, não 

só aumenta o volume dos meios de produção por ele utilizados, mas o valor deles 

diminui em comparação com seu volume. Seu valor aumenta, portanto, de modo 

absoluto, mas não proporcionalmente a seu volume. O aumento da diferença entre 

capital constante e capital variável é, por conseguinte, muito menor do que o da 

diferença entre a massa dos meios de produção e a massa da força de trabalho em 

que são convertidos, respectivamente, o capital constante e o variável. A primeira 

diferença aumenta com a última, mas em grau menor213. 

 

Embora a tecnologia perpasse, com suas especificidades, todas as formas históricas, é 

com o advento da sociedade capitalista que ela alcança o seu expoente máximo, pois, é nesse 

modelo de sociabilidade que estabelece a mercadoria como forma social predominante, que se 

torna possível a produção de mercadorias em larga escala. Nas palavras de Marx, “o solo da 

produção de mercadorias só tolera a produção em larga escala na forma capitalista”214. 

Do ponto de vista da infraestrutura, a produção em larga escala, por conseguinte, o 

desenvolvimento tecnológico, interfere também na organização espacial não apenas do local 

onde é realizada a produção em si, mas também, das regiões onde se estabelecem os 

conglomerados industriais. A tecnologia, portanto, reverbera na constituição do espaço urbano 

e na contradição entre cidade e campo – que tem como elemento disparador a organização do 

trabalho social coletivo, a sistematização da técnica e das forças mecânicas que constituem o 

processo produtivo. 

 

A extensão aumentada de estabelecimentos industriais constitui por toda parte o 

ponto de partida para uma organização mais abrangente do trabalho coletivo, para 

um desenvolvimento mais amplo de suas forças motrizes materiais, isto é, para a 

transformação progressiva de processos de produção isolados e fixados pelo 

costume em processo de produção socialmente combinados e cientificamente 

ordenados.215     

 

 Os capitalistas, como personificação do capital e dirigentes do processo produtivo 

(embora nada produzam), buscam não apenas elevar as forças produtivas – o que inclui a 

capacidade produtiva do trabalho –, mas também aumentar seus lucros com meios de 

produção cada vez mais modernos, inteligentes, e otimizando a utilização desses recursos. 

Nesse sentido, a tecnologia é empregada como um complexo histórico e científico para 

elaborar metodologias que orientam mecanismos cada vez mais eficientes de explorar 

trabalho e gerar lucro aos capitalistas. Deste modo, as formas de organização da produção, 

como ocorreram à cooperação e à manufatura, são exemplos de tecnologias aplicadas em prol 

da acumulação capitalista.  

 
213 Ibidem, ibidem. 
214 Ibidem, p. 700. 
215 Ibidem, p. 703. 
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O desenvolvimento da força produtiva social do trabalho pressupõe a cooperação em 

larga escala, e como apenas partindo desse pressuposto se podem organizar a divisão 

e a combinação do trabalho, poupar meios de produção mediante sua concentração 

massiva, criar materialmente meios de trabalho utilizáveis apenas coletivamente, 

como o sistema de maquinaria etc., pôr a serviço da produção forças colossais da 

natureza e consumar a transformação do processo de produção na aplicação 

tecnológica da ciência216. 

 

 

Marx desfaz a ilusão de que a tecnologia, os processos de desenvolvimento e de 

inovação tecnológica, tenham como finalidade otimizar a produção no que diz respeito às 

condições de realização do trabalho. Para o autor, o que está posto é o fato de que os métodos 

para o aumento da força produtiva social do trabalho, ou seja, a aplicação da tecnologia ao 

processo produtivo, consiste apenas na renovação das formas para elevar e acelerar a 

produção de mais-produto, ou, o mais-valor217. Ao obter esse mais-valor, ao garantir o retorno 

do capital na forma de lucro, o capitalista destina parte desse para a produção, a fim de 

ampliar a escala produtiva, portanto, o que leva à acumulação. Esse ciclo, que é intrínseco ao 

modo de produção capitalista, demanda o aperfeiçoamento de determinados procedimentos 

através dos quais se concretize essa finalidade. Assim, a questão da técnica pode ser percebida 

nessa dinâmica. 

 

A contínua reconversão de mais-valor em capital apresenta-se como grandeza 

crescente do capital que entra no processo de produção. Este se torna, por sua vez, o 

fundamento de uma escala ampliada da produção, dos métodos nela empregados 

para o aumento da força produtiva do trabalho e a aceleração da produção de mais-

valor. Se, portanto, certo grau da acumulação do capital aparece como condição do 

modo de produção especificamente capitalista, este último provoca, em reação, uma 

acumulação acelerada do capital218. 

 

 Ainda com relação à condição da população trabalhadora, tem-se o fato de que a 

fatídica incorporação da tecnologia ao processo produtivo não significa modificações 

substanciais no dispêndio de tempo e energia dos indivíduos. A abreviação do esforço físico, 

o consumo de músculos, nervos e neurônios pelo capitalista, é compensado pelo aumento da 

intensidade do trabalho, pois “a taxa de mais valor é, assim, a expressão exata do grau de 

exploração da força de trabalho pelo capital ou do trabalhador pelo capitalista”219. Mantendo-

se um mesmo intervalo de tempo e amortizado o desgaste das forças físicas dos trabalhadores, 

estes são impelidos não apenas a manter, mas, a ampliar a “moderna” produção de riqueza 

para os capitalistas. 

 
216 Ibidem, p. 700 
217 Ibidem, ibidem. 
218 Ibidem, Ibidem. 
219 Ibidem, p. 294. 
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Desse modo, o fiandeiro é sobrecarregado com a tarefa de realizar o duplo milagre 

de produzir algodão, fusos, máquina a vapor, carvão, óleo etc. ao mesmo tempo que 

com eles fia, e de transformar uma jornada de trabalho de dado grau de intensidade 

em 5 dessas jornadas. Pois, no exemplo que aqui consideramos, a produção de 

matéria-prima e de meios de trabalho demanda 24/6 = 4 jornadas de trabalho de 12 

horas, e a conversão deles em fio demanda mais uma jornada de 12 horas. Que a 

rapacidade creia em tais milagres e que nunca falte doutrinário sicofanta para prová-

lo é o que mostraremos agora, com a ajuda de um exemplo célebre na história220.  

 

O crescimento da produção, da acumulação capitalista, o desenvolvimento das forças 

produtivas e o aumento da composição orgânica do capital, resultam no crescimento, 

conforme as proporções desse processo, do número de capitalistas individuais, logo, da 

concentração dos meios de produção em suas mãos221. Esse fenômeno, inicialmente, eleva o 

número de capitais individuais de modo disperso. Contudo, à medida que novos capitais vão 

surgindo, inicia-se um processo de dispersão entre si, levando-os à cisão com capitais mais 

antigos, já em funcionamento. Essa dispersão seguida de cisão provoca, ao mesmo tempo, um 

movimento crescente de concentração de tecnologias, bem como de acumulação em virtude 

da unificação desses capitais222. 

 

Essa fragmentação do capital social total em muitos capitais individuais ou a 

repulsão mútua entre seus fragmentos é contraposta por sua atração. Essa já não é a 

concentração simples, idêntica à acumulação, de meios de produção e de comando 

sobre o trabalho. É a concentração de capitais já constituídos, supressão [Aufhebung] 

de sua independência individual, expropriação de capitalista por capitalista, 

conversão de muitos capitais menores em poucos capitais maiores223. 

 

A centralização de capitais, outro fenômeno do desenvolvimento da sociedade 

capitalista, é decorrente das mudanças quantitativas na distribuição, ou seja, no modo como os 

componentes do capital social total são agrupados. O crescimento agigantado de poucos 

capitais individuais, como o caso da conhecida Amazon224, somente é possível porque 

centenas de pequenos capitais individuais foram absorvidos225. O processo violento226 de 

centralização (como anexação de capitais) está diretamente relacionado com o decréscimo 

absoluto da demanda de trabalho227 e com a luta concorrencial, pois o barateamento das 

mercadorias é proporcional ao desenvolvimento das forças produtivas, o grau de tecnologia 

incorporada à produção – fator que combina a elevação da produtividade do trabalho à 

 
220 Ibidem, p. 299. 
221 Ibidem, p. 701. 
222 Ibidem, ibidem. 
223 Ibidem, ibidem. 
224 Empresa multinacional norte-americana de tecnologia. 
225 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 702-703. 
226 Ibidem, p. 703. 
227 Ibidem., p. 704. 
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amplificação da escala de produção228. A tecnologia cumpre um papel decisivo nesse 

processo, não apenas por conta do aparato constante da produção, mas também acelerando a 

circulação e facilitando o crédito229, que criam e beneficiam os grandes capitais, como 

veremos mais à frente. 

  

Mas é evidente que há acumulação, o aumento gradual do capital por meio da 

reprodução que passa da forma circular para a espiral, é um procedimento 

extremamente lento se comparado com a centralização, que só precisa alterar o 

agrupamento quantitativo dos componentes do capital social. O mundo ainda 

careceria de ferrovias se tivesse de ter esperado até que a acumulação possibilitasse 

a alguns capitais individuais a construção de uma estrada de ferro. Mas a 

centralização, por meio das sociedades por ações, concluiu essas construções num 

piscar de olhos. e enquanto reforça e acelera desse modo os efeitos da acumulação, a 

centralização amplia e acelera, ao mesmo tempo, as revoluções na composição 

técnica do capital, quer aumentam a parte constante deste último à custa de sua parte 

variável, reduzindo, com isso, a demanda relativa de trabalho230. 

 

3.3 A Maquinaria como Tecnologia de Exploração do Trabalho 

 

Até aqui temos demonstrado como a tecnologia atua no processo de reprodução geral 

do capital, sendo o domínio da técnica seu fator predominante para os produtores imediatos, 

portanto, mais aparente e ao qual o trabalhador é posto em contato direto durante o processo 

de trabalho. Seguiremos com a discussão buscando evidenciar como a tecnologia, por meio do 

sistema de maquinaria, alavancou a ampliação e a acumulação do capital, bem como a 

exploração do trabalho. Por uma questão de delineamento que interessa a esta pesquisa, 

trataremos apenas da produção baseada em máquinas. 

Quando o dinheiro se converte em capital, o capitalista compra meios de produção 

(máquinas, insumos, etc.), tudo o que é necessário para que o processo de trabalho possa 

seguir como processo de valorização. Quais produtos serão produzidos não é uma 

preocupação totalmente relevante ao capital, desde que sejam valores de uso conversíveis em 

mais-valor. Citando as palavras de Marx, “o capitalista sabe que toda mercadoria, por mais 

miserável que seja sua aparência ou pior que seja o seu cheiro, é dinheiro, não só em sua fé, 

 
228 Ibidem, p. 702. 
229 “Abstraindo desse fato, podemos dizer que, com a produção capitalista, constitui-se uma potência 

inteiramente nova: o sistema de crédito, que em seus primórdios insinua-se sorrateiramente como modesto 

auxílio da acumulação e, por meio de fios invisíveis, conduz às mãos de capitalistas individuais e associados 

recursos monetários que se encontram dispersos pela superfície da sociedade em massas maiores ou menores, 

mas logo se converte numa arma nova e temível na luta concorrencial e, por fim, num gigantesco mecanismo 

social para a centralização de capitais. Na mesma medida em que se desenvolvem a produção e a acumulação 

capitalistas, desenvolvem-se também a concorrência e o crédito, as duas alavancas mais poderosas da 

centralização”. MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 702. 
230 Ibidem, p. 703. 
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mas também na realidade”231. Na verdade, o que interessa ao capital é manter em expansão 

sua taxa de lucro, portanto, a acumulação de riqueza. 

Ao se desenvolver, o capital produz mais e busca a todo momento expandir essa 

produção em escalas cada vez maiores, invadindo territórios, culturas e destruindo a natureza 

externa em geral, assim como esgota a natureza humana. Mas a população trabalhadora, a 

massa miserável e forçadamente despossuída, não consegue consumir, nem de longe, tudo o 

que é produzido por ela. Não porque não necessite de tais produtos. Ao contrário, porque 

nesse modelo de sociedade que espolia indivíduos e subjuga nações232, subtraindo-lhes os 

meios de produção e, até mesmo, de subsistência, os produtos do trabalho também estão 

apartados dos seus respectivos produtores. 

 

Das proposições smithianas que cita, aprova e repete, Ricardo viu que os desejos 

desmedidos pelos diferentes valores de uso sempre se satisfazem na base de uma 

situação onde a massa dos produtores fica mais ou menos restringida a “alimentos” e 

a outros “meios de subsistência”, ao necessário, e que essa massa enorme fica, 

portanto, mais ou menos excluída do consumo da riqueza – desde que este ultrapasse 

o domínio do necessário233. 

 

Outrossim, para existir o capital precisa continuar produzindo e se valorizando, 

portanto, necessita de mais recursos, que estão sempre limitados na natureza. Importante 

destacar que, do mesmo modo como irrompe as barreiras da natureza externa, o capital 

também não pode se expandir sem esgotar as capacidades da humanidade, a personalidade 

dos indivíduos, uma vez que ela também é limitada. Essa qualidade revela, como já 

mencionado no capítulo anterior, o pressuposto de seu contraditório: a substituição da 

necessidade social (que combina as exigências próprias do desenvolvimento social e humano 

com as possibilidades e as condições naturais disponíveis) pela valorização do valor, a 

acumulação que, por sua vez, ignora esses aspectos – uma vez que sua razão de existir é o 

lucro, não importando o que seja feito para obtê-lo e que sejam determinantes seus efeitos 

sobre a subjetividade234. 

 

O capital, de acordo com essa tendência, move-se para além tanto das fronteiras e 

dos preconceitos nacionais quanto da divinização da natureza, bem como da 

satisfação tradicional das necessidades correntes, complacentemente circunscritas a 

certos limites, e da reprodução do modo de vida anterior. O capital é destrutivo disso 

 
231 Ibidem, p. 230. 
232 Ibidem, p. 786. 
233 MARX, Karl. Teorias da mais-valia: história crítica do pensamento econômico. Vol.2. São Paulo: Difel, 

1980, p. 962. 
234 Ver O pensamento de Marx sobre a subjetividade, de Eduardo F. Chagas. Disponível em: 

<http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/transformacao/article/view/3099/2360>.  

http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/transformacao/article/view/3099/2360
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tudo e revoluciona constantemente, derruba todas as barreiras que impedem o 

desenvolvimento das forças produtivas, a ampliação das necessidades, a diversidade 

da produção e a exploração e a troca das forças naturais e espirituais. (...) A 

universalidade para a qual o capital tende irresistivelmente encontra barreiras em sua 

própria natureza, barreiras que, em um determinado nível de seu desenvolvimento, 

permitirão reconhecer o próprio capital como a maior barreira a essa tendência e, por 

isso, tenderão a superação por ele mesmo235.  

 

É sob esse ímpeto que a produção capitalista revoluciona constantemente suas forças 

produtivas: a ciência, as técnicas, os meios de trabalho etc., portanto, as tecnologias. Estas 

possibilitam sua reprodução expansiva, em larga escala, o que se expressa com o grau de 

domínio técnico e científico das sociedades. Marx, quando discorre sobre o advento da 

maquinaria, destaca o seu aspecto econômico como uma força produtiva do trabalho que 

barateia mercadorias, reduz o tempo de trabalho necessário (o que barateia o valor da força de 

trabalho) e potencializa os lucros do capital pelo mais-valor relativo (obtido pela redução do 

tempo de trabalho necessário em virtude de avanços nas condições técnicas da produção, que 

levam à alteração da proporção entre o trabalho necessário e o mais-trabalho). Nas palavras 

do autor, “a maquinaria é meio para a produção de mais-valor”236. Com essa afirmação, Marx 

desmistifica qualquer expectativa de que o revolucionamento das forças produtivas no 

capitalismo tenham como cerne a qualidade da atividade humana, o intuito de melhorar a vida 

da população trabalhadora. 

Marx também explicita o conteúdo histórico dessa transformação elencando as 

mudanças ocorridas, especialmente, com a ferramenta e que a transformaram em máquina – 

constituindo-a como máquina-ferramenta (ou máquina de trabalho). Para o autor, é essa a 

alteração substancial no processo produtivo que demarca a transição da manufatura (que 

revoluciona a força de trabalho) para a grande indústria (cujo revolucionamento se dá com o 

meio de trabalho)237. Na manufatura, o trabalho se desenvolve com um caráter mais subjetivo, 

pois as capacidades individuais dos trabalhadores eram um elemento determinante. Na 

indústria, o caráter objetivo do trabalho se torna mais robusto, uma vez que o meio de 

trabalho (máquinas, insumos, técnica etc.) toma a centralidade da produção238. Assim, a 

inovação tecnológica na maquinaria, ao invés de legitimar o protagonismo da ação humana, 

conduz os produtores à posição de apêndice do processo produtivo. 

 
235 MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia 

política. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 334. 
236 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 445. 
237 Ibidem, ibidem. 
238 Ibidem, p. 454. 
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Conforme os apontamentos de Marx, é fundamental entender a ferramenta também 

sob as variáveis histórica e econômica, a fim de não incorrer no esvaziamento dela diante da 

realidade complexa que é a produção capitalista. É por esse prisma que Marx vai definir a 

máquina-ferramenta como germe da revolução industrial do século XVIII239. Esse é um 

aspecto relevante para entender o pensamento do autor, como ele investiga e expõe o seu 

objeto, pois, é possível perceber que, ao situar historicamente essas transformações, Marx 

compreende a questão do desenvolvimento tecnológico conectando-o às relações sociais em 

sua totalidade. Por esse prisma, a tecnologia – como uma produção humana, histórica e 

socialmente determinada que reverbera na produção material da vida – afirma-se uma 

premissa desta investigação. 

Além de meio para produção de mais-valor, uma das motivações para o 

desenvolvimento do sistema de maquinaria, no âmbito imediato, foi o limite das forças físicas 

humanas e as habilidades individuais, pois “o número de instrumentos de trabalho com que 

ele pode operar simultaneamente é limitado pelo número de seus instrumentos naturais de 

produção, seus próprios órgãos corporais”240. Com a transformação da ferramenta, o 

protagonismo da produção é transferido do ser humano para a máquina, restando ao 

trabalhador a função de vigiá-la, de atuar como força motriz simples e pouco potente, e, 

quando muito, “corrigir os erros dela com as mãos”241. 

 

A máquina da qual parte a Revolução Industrial substitui o trabalhador que maneja 

uma única ferramenta por um mecanismo que opera com uma massa de ferramentas 

iguais ou semelhantes de uma só vez e é movido por uma única força motriz, 

qualquer que seja sua forma. Temos, aqui, a máquina, mas apenas como elemento 

simples da produção mecanizada242. 

 

A necessidade de aperfeiçoar a tecnologia às demandas da produção no Século XVIII 

provocou pesquisas científicas e testagens, como as leis de fricção243 (força associada à 

resistência de duas superfícies em contato) e a fiação com throstle (tipo de máquina utilizada 

para fiação)244. Como o capital necessita ampliar e acelerar sua reprodução, bem como a 

maquinaria é condição da indústria e requer constantes atualizações, concluímos que a 

produção de mercadorias impulsiona a produção científica e tecnológica: “assim, o período da 

 
239 Ibidem, p. 447. 
240 Ibidem, p. 448. 
241 Ibidem, ibidem. 
242 Ibidem, p. 449. 
243 Ibidem, p. 450. 
244 Ibidem, p. 451. 
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manufatura desenvolveu os primeiros elementos científicos e técnicos da grande indústria”245. 

Dialeticamente, os achados da ciência e sua aplicação às tecnologias também alteram a 

dinâmica do processo produtivo. Essas transformações são multideterminadas, por isso, 

ocorrem em cadeia. Vejamos a seguir. 

Com as transformações das ferramentas do organismo humano em ferramentas de um 

aparelho mecânico, a máquina motriz também passa por modificações, tornando-se 

independente da força humana – inclusive pelos próprios limites dela. Essa máquina motriz 

passa a mover diversas máquinas-ferramentas ao mesmo tempo, fazendo com que estas, 

individualmente, desempenhem um lugar de elemento simples da produção mecanizada246. 

Marx também diferencia a cooperação de máquinas de um mesmo tipo do sistema de 

máquinas. Na primeira, as máquinas de trabalho operam simultaneamente e, em conjunto, por 

unidade técnica, qual seja, força motriz e mecanismo de transmissão comuns. Elas realizam 

todas as operações referentes a um produto, semelhante ao que o artesão fazia com a 

ferramenta, uma dada sequência de operações e operando simultaneamente em conjunto247. 

No sistema de máquinas, a máquina de trabalho funciona em um processo gradativo, 

uma cadeia de máquinas simultâneas, mas distintas e complementares, pois operam 

parcialmente. Deste modo, o trabalho é dividido em etapas e o processo produtivo é 

organizado como uma combinação de trabalhadores dispersos, uma continuidade de 

processos particulares, reciprocamente independentes. Esse modelo multiplica a produção de 

modo que o produto está em todas as máquinas ao mesmo tempo, em formação e em 

transição, contudo, suprimindo ao máximo as interrupções na fabricação do produto. Aqui, a 

máquina motriz e o mecanismo de transmissão também são alterados. Marx chama a atenção 

para o papel da ciência e da tecnologia, situadas sempre no contexto histórico e 

socioeconômico vigente, para o aperfeiçoamento da técnica de produção, pois “naturalmente a 

concepção teórica precisa, também nesse caso, ser aperfeiçoada em larga escala pela 

experiência prática acumulada”248. Como se vê, a aplicação da ciência e da tecnologia ao 

processo produtivo permitiu o aperfeiçoamento da técnica de modo tal que “cria uma relação 

determinada entre seu número, seu tamanho e sua velocidade”249, ou seja, potencializou o 

nível de automação das máquinas. 

 

 
245 Ibidem, p. 450-451. 
246 Ibidem, p. 452. 
247 Ibidem, p. 452-453. 
248 Ibidem, p. 453-454. 
249 Ibidem, p. 454. 
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Como exemplo tanto da continuidade da produção quanto da implementação do 

princípio da automação, podemos recorrer à moderna fábrica de papel. Na produção 

de papel em geral, é possível estudar em seus pormenores não apenas o que 

distingue os diferentes modos de produção, fundados em diferentes meios de 

produção, como também a conexão entre as relações sociais de produção e estes 

modos de produção, uma vez que a antiga produção alemã de papel nos fornece o 

modelo da produção artesanal; a Holanda no Século XVII e a França no Século 

XVIII, o modelo da manufatura propriamente dita; e a Inglaterra moderna, o modelo 

da fabricação automática nesse ramo, além da existência, na China e na Índia, de 

duas antigas formas asiáticas da mesma indústria250.    

 

Com o advento da maquinaria, criou-se também a produção orientada, 

especificamente, para a produção de máquinas, aglutinando uma massa expressiva de 

trabalhadores disponíveis, entre outros ramos subsequentes. À medida em que se 

desenvolveu, com o aumento e a complexificação da maquinaria motriz e de transmissão, o 

manejo de novas matérias-primas, surgiram conflitos técnicos entre a grande indústria e sua 

base artesanal e manufatureira251. O avanço tecnológico interferiu não apenas na dimensão 

técnica da produção, mas, obviamente, no mundo do trabalho, na organização da exploração 

para a produção de valor e na forma como o capital se distribui na sociedade. Do mesmo 

modo como a manufatura serviu de base para a grande indústria, o revolucionamento da 

produção em uma determinada indústria reverbera em outras, como o consequente 

desenvolvimento da agricultura, da indústria química, dos meios de comunicação e de 

transportes, portanto, das condições gerais do processo de produção social.  

 

A grande indústria teve, pois, de se apoderar de seu meio característico de produção, 

a própria máquina, e reproduzir máquinas por meio de máquinas. Somente assim ela 

criou sua base técnica adequada e se firmou sobre seus próprios pés. Com a 

crescente produção mecanizada das primeiras décadas do Século XIX, a maquinaria 

se apoderou gradualmente da fabricação de máquinas-ferramentas. No entanto, foi 

apenas nas últimas décadas que a colossal construção de ferrovias e a navegação 

oceânica a vapor deram à luz as ciclópicas máquinas empregadas na construção dos 

primeiros motores252.   

 

Marx segue sua exposição discorrendo sobre os aspectos técnicos que desafiaram o 

desenvolvimento do sistema de máquinas: potência, mecanismos de transmissão mais 

eficientes, além de máquinas-ferramentas com uma anatomia cada vez mais aproximada das 

funções próprias do corpo e da atividade humana. O desenvolvimento tecnológico aparece na 

transformação objetiva e subjetiva do processo produtivo alterando a dinâmica imediata e 

aparente, da oficina de trabalho (que vira fábrica) e, ao mesmo tempo, reforçando o 

 
250 Ibidem, p. 455. 
251 Ibidem, p. 456-457. 
252 Ibidem, p. 458. 
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estranhamento do trabalhador. As mudanças que orbitam em torno do sistema de máquinas 

são, superficialmente, percebidas pela qualidade de diminuir o desgaste físico dos produtores: 

poupando-lhes músculos, nervos, cérebro e energias. Todavia, predominantemente, as 

capacidades intelectuais e as habilidades corpóreas dos trabalhadores é que são transferidas às 

máquinas ciclópicas, como operações cognitivas e físicas, até porque os avanços 

tecnológicos, no capitalismo, potencializam a exploração do trabalho. A fetichização da 

produção, de base tecnológica, esconde o trabalho objetivado, trabalho passado contido na 

maquinaria. Como o capital estabelece o sistema de máquinas como condição dada e natural 

da produção, a máquina aparece aos trabalhadores como um ente onipotente, com operações 

cada vez mais semelhantes aos atributos humanos, um ser de vontade própria – já que ela 

também dita necessidades técnicas do trabalho. Consequentemente, ao designar a técnica em 

virtude dessas mudanças tecnológicas, a maquinaria aprofunda o estranhamento separando 

brutalmente os indivíduos da direção do seu próprio trabalho, dos meios de trabalho e dos 

produtos de seu trabalho253. 

 

Como maquinaria, o meio de trabalho adquire um modo de existência material que 

provoca a substituição da força humana por forças naturais e da rotina baseada na 

experiência pela aplicação consciente da ciência natural. Na manufatura, a 

articulação do processo social de trabalho é puramente subjetivo, combinação de 

trabalhadores parciais; no sistema da maquinaria, a grande indústria é dotada de um 

organismo de produção inteiramente objetivo, que o trabalhador encontra já dado 

como condição material da produção. Na cooperação simples, e mesmo na 

cooperação especificada pela divisão do trabalho, a suplantação do trabalhador 

isolado pelo socializado aparece ainda como mais ou menos acidental. Já a 

maquinaria, com algumas exceções a serem mencionadas posteriormente, funciona 

apenas com base no trabalho imediatamente socializado ou coletivo. O caráter 

cooperativo do processo de trabalho se converte agora, portanto, numa necessidade 

técnica ditada pela natureza do próprio meio de trabalho254.    

 

Como vimos, a máquina consiste em um aperfeiçoamento da ferramenta, uma criatura 

do capital feita para operar, por si mesma, ferramentas próprias que antes eram manejadas 

pelo trabalhador. Para isso, o capital recorre à incorporação das potências das ciências e da 

natureza, elevando exponencialmente a força produtiva do trabalho para desenvolver 

máquinas que fabriquem máquinas. Mas essas potências não são incorporadas à produção de 

modo espontâneo, portanto, requerem a ação humana, ou melhor, um maior dispêndio de 

trabalho a fim de se plasmarem à maquinaria. Esta, por essa dinâmica, constitui-se em um 

valor maior do que os meios de trabalho usados, por exemplo, na manufatura. Por ser um 

componente constante do capital, a máquina não cria valor; entretanto, transfere ao produto 

 
253 Ibidem, p. 458-459. 
254 Ibidem, p. 459. 
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que produz uma parcela do valor que lhe foi atribuído por meio do trabalho nela objetivado 

(na fabricação imediata e em todos os processos científicos relativos ao seu 

desenvolvimento)255. 

No que diz respeito à transferência de valor da máquina ao produto, Marx a diferencia 

do momento em que ela (a máquina) forma valor daquele em que apenas forma os 

produtos256, e essa diferença está, de modo geral, condicionada ao período no qual ela está 

destinada ao processo de trabalho. Para o autor, quanto mais tempo uma máquina é 

empenhada no processo produtivo, quanto mais tempo os produtos ficam sob sua operação, 

maior será seu uso não remunerado. Nessa condição, a máquina atua quase como uma força 

da natureza, gratuitamente257. Por isso, a tecnologia desenvolvida para o sistema de 

maquinaria tem as leis da ciência como um aporte determinante. A produção tecnológica se 

desenvolve com a finalidade de identificar materiais mais duradouros para a construção das 

máquinas – amortização do seu desgaste diário médio durante o processo de trabalho, 

diminuir o consumo de matérias acessórias, além de aperfeiçoá-la do ponto de vista técnico 

(as operações que realiza com suas próprias ferramentas) de modo a elevar sua produtividade 

acima das capacidades humanas. Tais alterações buscam reduzir os custos relativos à 

produção dessas máquinas e prolongar sua vida útil, consequentemente, aumentar a parcela da 

transferência de seu valor aos produtos. 

 

É verdade que, quando a produção de uma máquina custa a mesma quantidade de 

trabalho que se economiza em sua aplicação, o que se tem é um mero deslocamento 

do trabalho, de modo que a soma total do trabalho requerido para a produção de uma 

mercadoria não é diminuída, ou a força produtiva do trabalho não é aumentada. Mas 

a diferença entre o trabalho que ela custa e o trabalho que economiza, ou o grau de 

sua produtividade, não depende, evidentemente, da diferença entre seu próprio valor 

e o valor da ferramenta que ela substitui. A diferença perdura tanto tempo quanto os 

custos de trabalho da máquina, de modo que a parcela de valor por ela adicionada ao 

produto permanece menor do que o valor que o trabalhador, com sua ferramenta, 

agrega ao objeto do trabalho. A produtividade da máquina é medida, assim, pelo 

grau em que ela substitui a força humana de trabalho258.  

 

    Do ponto de vista do barateamento dos produtos, Marx destaca que “o limite para o 

uso da maquinaria está dado na condição de que sua própria produção custe menos trabalho 

do que o trabalho substituído por sua aplicação”259. Isso quer dizer que o capital, ao buscar 

tecnologias como foco no sistema de maquinaria, toma sempre como referência o valor da 

 
255 Ibidem, p. 460. 
256 Ibidem, p. 460-461. 
257 Ibidem, p. 461. 
258 Ibidem, p. 464. 
259 Ibidem, p. 466. 
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força de trabalho para avaliar a viabilidade de um projeto. A depender do que seja constatado, 

o capital opta por esta ou aquela tecnologia, ou mesmo, por nenhuma e suprime o uso de 

determinada máquina. No entanto, esse é um desafio para o capital, pois a diferença entre o 

valor da máquina e o valor da força de trabalho varia entre países e os ramos da produção. 

Essa variação determina não apenas se uma tecnologia desenvolvida será aplicada ou não na 

construção de máquinas, mas, também, onde essa tecnologia (e as máquinas) serão utilizadas. 

Nesse momento, podemos perceber, explicitamente, que a tecnologia no capitalismo é usada 

também para reforçar sua hegemonia, as desigualdades no âmbito da distribuição dos capitais; 

na monopolização de determinadas tecnologias, perpetuando a relação de dominação e 

sujeição no sistema de nações; além servir, politicamente, às determinações do centro para a 

periferia capitalista – nos mercados e nos ramos da produção. 

 

Mas é apenas a primeira diferença que determina os custos de produção da 

mercadoria para o próprio capitalista e o influencia mediante as leis coercitivas da 

concorrência. Isso explica por que hoje, na Inglaterra, são inventadas máquinas que 

só encontram aplicação na América do norte (...). Em países há mais tempo 

desenvolvidos, a própria máquina produz, por meio de sua aplicação em alguns 

ramos de negócios, uma tal superabundância de trabalho (redundancy of labour, diz 

Ricardo). Em outros ramos, que a queda do salário abaixo do valor da força de 

trabalho impede aí a aplicação da maquinaria, tornando-a supérflua que 

frequentemente impossível do ponto de vista do capital, cujo lucro provém da 

diminuição não do trabalho aplicado, mas o trabalho pago.  

 

Como afirmamos no início deste capítulo, a tecnologia não diz respeito apenas às 

elaborações da ciência e aos procedimentos técnicos, mas, também, ao conjunto de práticas e 

construtos sociais que criam e reproduzem as relações históricas, culturais, políticas e 

econômicas. Uma demonstração disso, além das questões apontadas anteriormente, está ao 

grau de reificação e opressão das mulheres, sua subjugação ao modo como o capital organiza 

o processo produtivo. Sobre isso Marx ressalta a questão da exploração dos corpos de 

mulheres – exaurindo suas forças físicas em trabalhos absolutamente degradantes ou 

sexualmente, como método do capital, certamente, a fim de “estimular” a produtividade dos 

homens trabalhadores. 

 
Antes da proibição do trabalho de mulheres e crianças (menores de 10 anos) nas 

minas, o capital considerava o método de utilizar-se de mulheres e moças nuas, 

frequentemente unidas aos homens, em tão perfeito acordo com o seu código moral, 

e sobretudo com o seu livro caixa, que somente depois de sua proibição ele recorreu 

à maquinaria. (...). Na Inglaterra, ocasionalmente ainda se utilizam, em vez de 

cavalos, mulheres para puxar é de etc. os barcos nos canais, por quanto o trabalho 

exigido para a produção de cavalos em máquinas é uma quantidade 

matematicamente dada, ao passo que o exigido para a manutenção das mulheres da 

população excedente está abaixo de qualquer cálculo. Por essa razão, em nenhum 
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lugar se encontra um desperdício mais desavergonhado de força humana para ocupar 

ações miseráveis do que justamente na Inglaterra, o país das máquinas. 260.   

 

A incorporação do trabalho infantil e feminino à indústria capitalista foi um 

imperativo no desenvolvimento da maquinaria, já que as forças físicas, substituídas pela 

engrenagem das máquinas, não eram mais requisitos essenciais à produção. Desta forma, o 

valor da força de trabalho, que antes era estipulado com base nas necessidades de manutenção 

do trabalhador individual de toda a sua família, é desvalorizado e repartido entre os demais 

membros do núcleo familiar. O desenvolvimento tecnológico permitiu ao capital se ampliar 

com a multiplicação da força de trabalho, portanto, da produção, aumentando o mais-trabalho 

e preservando o valor inicial – determinado a uma única jornada de trabalho. Além disso, a 

tecnologia aplicada à maquinaria alterou também as relações jurídicas, uma vez que os 

capitalistas recorreram ao ordenamento jurídico para viabilizar formas de explorar força de 

trabalho imatura, de menores de idade261, ou seja, de legalizarem o trabalho infantil – mesmo 

as contradições que perpassavam a lei fabril e a inspeção de fábricas. Soma-se a isso, a moral 

despudorada dos capitalistas em cometer mais crimes, além daqueles inerentes à instituição da 

propriedade, por exemplo, o estelionato, falseando os atestados de idade de crianças, parte da 

legislação que eles mesmos ordenam, para iniciá-las mais cedo ao processo produtivo em 

jornadas de trabalho integrais262. Em suma, a tecnologia que se desenvolve no capitalismo 

com vistas à modernização do sistema de maquinaria, amplia e moderniza também o grau de 

exploração do trabalho. 

 

Além disso, a maquinaria revoluciona radicalmente a mediação formal da relação 

capitalista, o contrato entre trabalhador e capitalista. Com base na troca de 

mercadorias, o primeiro pressuposto era de que capitalista e trabalhador se 

confrontassem como pessoas livres, como possuidores independentes de 

mercadorias, sendo um deles possuidor de dinheiro e de meios de produção e o outro 

possuidor de força de trabalho. Agora, porém, o capital compra menores de idade, 

ou pessoas desprovidas da maioridade plena. Antes, o trabalhador vende a sua 

própria força de trabalho, da qual dispunha como pessoa formalmente livre. Agora, 

ele vende mulher e filho. Torna-se mercador de escravos263. 

 
260 Ibidem, p. 467. 
261 Marx menciona também a venda e a deterioração física das crianças e adolescentes, o crescimento da taxa de 

mortalidade infantil em cidades industriais da Inglaterra, alta nos registros de maus tratos, mulheres que 

envenenam os próprios filhos em virtude da situação brutal de exploração a que eram submetidas etc.   
262 “Chamou minha atenção”, diz, por exemplo, um inspetor de fábrica em inglês, “um anúncio na folha local de 

uma das mais importantes cidades manufatureiras de meu distrito, que aqui reproduzo: precisa-se de 12 a 20 

garotos, crescidos o suficiente para que possam se passar por 13 anos. Salário £4 por semana.  (...)”. A frase 

“possam se passar por 13 anos” refere-se aqui, conforme o Factory Act, crianças menores de 13 anos só podem 

trabalhar 6 horas. Um médico oficialmente qualificado (certifying surgeons) tem de certificar a idade. O 

fabricante exige, por isso, jovens que aparentem já ter 13 anos”. MARX, Karl. O Capital: crítica da 

economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 470. 
263 Ibidem, p. 469. 
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Além de contribuir para elevar o grau de exploração e de aumentar a produtividade do 

trabalho, a tecnologia da maquinaria também amplia a jornada de trabalho para além de suas 

barreiras naturais. Os limites das capacidades humanas, embora condicionantes, não são 

intransponíveis para a maquinaria. Esta se desenvolve ao ponto de adquirir relativa autonomia 

em relação aos trabalhadores. Apesar disso, a produtividade do sistema de máquinas esbarra 

em limites físico-químicos, próprios do desgaste por seu uso, consumindo seus componentes 

mecânicos, mas também por seu desuso – acarretando, por exemplo, a ferrugem. As máquinas 

também sofrem o que Marx vai chamar de desgaste moral, que significa a perda do valor de 

troca ao passo em que novas máquinas são reproduzidas por tecnologias mais eficientes, 

barateando os custos de fabricação e aumentando sua eficiência. De tão frenética a corrida 

para o desenvolvimento de tecnologias com esse fim, em determinado momento essas 

máquinas passam a concorrer entre si. O valor da máquina está, portanto, no tempo de 

trabalho necessário à sua reprodução como meio de trabalho264. 

O prolongamento da jornada de trabalho, o que Marx vai demonstrar, amplia o 

parâmetro da produção sem demandar que o capital constante investido em maquinaria, 

infraestrutura etc. seja alterado. Ao ampliar a jornada de trabalho, o capital ajusta a extração 

do mais-valor (tempo de trabalho excedente no qual é despendido o mais-trabalho, o tempo 

além do necessário à reprodução da força de trabalho) como mais-valor absoluto (obtido pela 

ampliação da jornada de trabalho), ao mesmo tempo em que diminuem os gastos necessários à 

sua extração – já que os capitalistas estão sempre em busca de reduzir os custos com a 

maquinaria. O mais-valor aí se origina não apenas da desvalorização da força de trabalho com 

a mecanização da produção, mas, também, em virtude de todo o processo que envolve a 

reprodução da maquinaria265. 

 

Se, portanto, o emprego capitalista da maquinaria cria, por um lado, novos e 

poderosos motivos para o prolongamento desmedido da jornada de trabalho, 

revolucionando tanto o modo de trabalho como o caráter do corpo social de trabalho 

e, assim, quebrando a resistência a essa tendência, ela reproduz, por outro lado, em 

parte mediante o recrutamento para o capital de camadas da classe trabalhadora que 

antes lhe eram inacessíveis, em parte liberando os trabalhadores substituídos pela 

máquina, uma população operária redundante, obrigada a aceitar a lei ditada pelo 

capital. Daí este notável fenômeno na história da indústria moderna, a saber, de que 

a máquina 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 

capital266. 

 
264 Ibidem, p. 476-477. 
265 Ibidem, p. 478-479. 
266 Ibidem, p. 480. 
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O aumento do mais-valor, com o desenvolvimento do sistema de maquinaria, ocorre 

não apenas pelo prolongamento da jornada de trabalho, mas, como já mencionado, pela sua 

intensificação. Essa intensificação busca, inclusive, compensar a reação social ao 

prolongamento desmedido da jornada de trabalho, um dos elementos disparadores da 

legislação fabril. A transformação do prolongamento em intensificação da jornada se deu, 

primeiramente, como um processo espontâneo, em virtude de características específicas de 

uma certa fração da população trabalhadora (Marx usa como exemplo a experiência dos 

operadores de máquinas ingleses). Contudo, considerando os diversos ramos da produção, de 

modo geral, o prolongamento da jornada de trabalho esbarra nos limites da intensidade com 

que é realizada. Deste modo, ambos (tempo e intensidade) se excluem reciprocamente267. 

Nesse momento surgem as reações dos trabalhadores fabris, de modo que tensionam o 

Estado a normatizar a jornada de trabalho, estabelecendo limites à fábrica, em termos, 

considerado normal. A tecnologia, orientada à produção capitalista, direciona toda a sua 

potência ao desenvolvimento de meios destinados a ampliar extraordinariamente a produção 

de mais-valor relativo. Marx revela que, de modo geral, a produção de mais-valor relativo 

amplia a força produtiva do trabalho preservando o dispêndio de trabalho em determinado 

intervalo de tempo. O mais-valor relativo mantém igual tanto o tempo de trabalho quanto o 

valor do produto total, porém, com a maior intensidade da produção, esse valor se fragmenta 

em um maior número de valores de uso, reduzindo o valor da mercadoria individual. 

Não obstante, não é o que ocorre, de fato, a redução forçada da jornada estabelecida 

diante das reivindicações dos trabalhadores ingleses. O sistema de maquinaria é utilizado, 

então, para o aumento da força produtiva aumentando a tensão da força aplicada à jornada de 

trabalho. Ou seja, o trabalhador é obrigado a realizar um volume de trabalho muito maior, que 

somente é possível em uma jornada mais curta268. 

 

O primeiro efeito da jornada de trabalho reduzida decorre da lei óbvia de que a 

eficiência da força de trabalho é inversamente proporcional a seu tempo de 

operação. Assim, dentro de certos limites, o que se perde em duração ganha-se no 

grau de esforço a realizar. Mas o capital assegura, mediante o método de pagamento, 

que o trabalhador efetivamente movimente mais força de trabalho. Em manufaturas, 

como na Olaria, onde a maquinaria desempenha papel nenhum ou insignificante, a 

introdução da lei fabril demonstrou de modo cabal que a mera redução da jornada de 

trabalho provoca um admirável aumento da regularidade, uniformidade, ordem, 

continuidade e energia do trabalho269.   

 

 
267 Ibidem, p. 482. 
268 Ibidem, ibidem. 
269 Ibidem, p. 483. 
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A imposição da redução da jornada de trabalho pela lei fabril estabeleceu a condição 

subjetiva para intensificação do trabalho, ou seja, demarcou um patamar para a capacidade 

dos trabalhadores de objetivarem mais-trabalho mantendo a referência de um determinado 

período de tempo. A partir daí toda a tecnologia aplicada ao sistema de máquinas é 

desenvolvida com base na extração do mais-valor relativo. Destarte, foi desenvolvida uma 

engenharia de máquinas mais velozes e mais funcionais, permitindo sua acomodação em uma 

proporção, em que cada trabalhador pudesse supervisionar o maior número delas em seu 

campo de trabalho. O desenvolvimento tecnológico no capitalismo é direcionado, de modo 

geral, ao aperfeiçoamento da maquinaria, e, por conseguinte, de uma constante atualização da 

técnica e a incorporação da ciência ao processo produtivo. Uma vez que o tempo de trabalho 

não pode se manter em escala indeterminada, ou seja, que o capitalista é obrigado a limitar a 

jornada de trabalho, a tecnologia aparece como um artifício fundamental ao capital, a fim de 

resolver os conflitos que se interpõem diante do seu impulso por autovalorização. Essa é uma 

tendência necessária à sua reprodução, portanto, à acumulação capitalista, pois essa se 

fundamenta na exploração do trabalho e, de modo crescente, precisa realizar uma maior 

pressão sobre a população trabalhadora para atingir maior intensificação do trabalho. 

 

O aperfeiçoamento da máquina a vapor aumenta o número de golpes que seu pistão 

dá por minuto, ao mesmo tempo que torna possível, por meio de uma maior 

economia de força, acionar com o mesmo motor um mecanismo maior e com um 

consumo igual ou até menor de carvão. O aperfeiçoamento do mecanismo de 

transmissão diminui o atrito e, o que distingue com tanta evidência a maquinaria 

moderna da antiga, reduz progressivamente o diâmetro e o peso das árvores de 

transmissão grandes e pequenas. Por último, usar aperfeiçoamentos da maquinaria 

de trabalho, ao mesmo tempo que aumentam sua velocidade e eficácia, diminuem 

seu tamanho, como no caso do moderno tear a vapor, ou aumentam, juntamente com 

o tamanho do corpo da máquina, o volume e o número de ferramentas que ela opera, 

como no caso da máquina de fiar, ou ainda ampliam a mobilidade dessas 

ferramentas por meio de imperceptíveis modificações de detalhes (...)270. 

 

Ao tratar do moderno sistema fabril, Marx destaca a inversão da relação entre sujeito e 

objeto, expressa objetivamente na relação entre os trabalhadores e a maquinaria. Nela, “o 

próprio autômato é o sujeito, e os operários só são órgãos conscientes pelo fato de estarem 

combinados com seus órgãos inconscientes, estando subordinados, juntamente com estes 

últimos, a força motriz central”271. As habilidades humanas com o manejo da ferramenta são 

transferidas para a máquina, e, então, é superada a base técnica da divisão do trabalho na 

manufatura. 

 
270 Ibidem, p. 484-485. 
271 Ibidem, p. 491. 
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Na fábrica, essa divisão se caracteriza pela tendência ao nivelamento dos trabalhos por 

critérios não mais subjetivos, considerando as capacidades individuais, mas sexuais e 

geracionais. Inicia-se um processo de especialização, divisão técnica do trabalho a partir da 

distribuição dos trabalhadores entre as máquinas de determinados tipos: a divisão entre os que 

operam máquinas-ferramentas (operadores de máquinas) e operários subordinados aos 

operadores (a maioria dos subordinados eram crianças). Além desses dois grupos aparecem, 

em quantidade bem inferior, os trabalhadores mais qualificados, que possuíam formação 

científica ou artesanal um pouco além daquela dos demais trabalhadores. 

Mas, com a combinação de máquinas distintas de simultâneas, a maquinaria permite 

certa flexibilidade na distribuição dos trabalhadores entre essas máquinas. A centralidade da 

máquina no processo produtivo da indústria capitalista concede à maquinaria a propriedade de 

reger o movimento dos trabalhadores na fábrica sem que haja comprometimento do processo 

de trabalho, inclusive favorecendo a rotatividade da mão da empregada272. Na fábrica, a 

técnica para a exploração da força de trabalho abandona a especialidade vitalícia em uma 

determinada ferramenta (característica da manufatura) e implementa a especialidade vitalícia 

em uma máquina. Assim, o trabalhador perde o vínculo com a ferramenta e o estabelece com 

a máquina, ampliando sua condição de dependência à fábrica e ao capitalista, além de sofrer 

com a redução dos custos necessários à sua própria reprodução. 

 

Na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta; na fábrica, ele 

serve a máquina. Lá, o movimento do meio de trabalho parte dele; aqui, ao 

contrário, é ele quem tem de acompanhar o movimento. Na manufatura, os 

trabalhadores constituem membros de um mecanismo vivo. Na fábrica, tem-se um 

mecanismo morto, independente deles e ao qual são incorporados como apêndices 

vivos273. 

 

A tecnologia aplicada à maquinaria, ao contrário da inovação e do poder de facilitar a 

vida humana (atribuições que o capital lhe desenha), não abrevia o trabalho do trabalhador. 

Na verdade, esvazia-o de suas potências intelectuais pela inversão da relação entre 

trabalhadores e as máquinas. O desenvolvimento tecnológico é utilizado como um mecanismo 

para tornar as capacidades individuais dispensáveis (secundárias) diante da incorporação da 

ciência, das potências da natureza e do trabalho social massificado ao sistema da maquinaria. 

Além disso, as máquinas consomem o sistema nervoso, a multilateralidade dos músculos, as 

energias físicas e espirituais dos trabalhadores. No âmbito da gestão da produção, a divisão 

técnica do trabalho (combinada à separação por sexo e faixa etária), estabelece um ambiente 

 
272 Ibidem, p. 492-493. 
273 Ibidem, p. 494. 
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cujas relações são hierarquizadas de modo semelhante à disciplina do quartel: passível de 

supervisão, do controle e sanções de um trabalhador sobre o outro. Marx também reforça as 

condições insalubres do ambiente fabril que, não apenas conferem prejuízos à saúde dos 

trabalhadores, como também apresentam riscos concretos de morte. A tecnologia de base 

capitalista tem a maquinaria como expressão do amadurecimento da economia dos meios 

sociais de produção. Portanto, no contexto do capital, o desenvolvimento tecnológico é uma 

ferramenta dos capitalistas para espoliarem, sistematicamente, as condições de vida dos 

trabalhadores durante o processo de trabalho274. 

 

(...) O capital, como um legislador privado e por vontade própria, exerce seu poder 

autocrático sobre seus trabalhadores, é apenas a caricatura capitalista da regulação 

social do processo de trabalho, regulação que se torna necessária com a cooperação 

em escala ampliada e o uso de meios coletivos de trabalho, especialmente a 

maquinaria. No lugar do chicote do feitor de escravos, surge o manual de punições 

do supervisor fabril. Todas as munições se convertem, naturalmente, em multas 

pecuniárias e descontos de salários (...).  

 

É fundamental também destacar que a tecnologia da indústria capitalista, baseada na 

maquinaria, amplia os limites da produção na mesma medida em que aumenta o abismo entre 

produção e consumo. Ao mesmo tempo em que a combinação do sistema de máquinas é 

organizada por meio de capitais individuais, isolados, no conjunto da sociedade os capitais 

individuais estão desarticulados, seja na relação entre as fábricas, seja entre os próprios ramos 

da produção. A cooperação do trabalho mais elevada, produto da articulação e do 

desenvolvimento do domínio técnico, predominante no interior das fábricas, forja para fora de 

seus muros a destituição de laços cooperativos entre trabalhadores e os próprios capitalistas. 

Entre a população trabalhadora, a tecnologia da maquinaria eleva sobremaneira a capacidade 

produtiva individual, todavia, sem ampliar sua capacidade de consumo dos meios de 

subsistência. Mais que isso: ainda reduz essa capacidade ao parcelar o valor da força de 

trabalho, antes equivalente a uma jornada individual, entre os demais membros da família. 

Desta maneira, a tecnologia de base capitalista, aumenta a cisão entre os que produzem a 

riqueza e a riqueza por eles produzida. 

 

3.4 O Papel da Tecnologia na Circulação Geral do Capital 

 

No primeiro capítulo, vimos a relação entre produção, distribuição, troca e consumo. 

Agora, vemos que produção e circulação são interfaces da reprodução capitalista. Marx inicia 

 
274 Ibidem, p. 498-499. 
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a apresentação do processo de circulação do capital, enumerando os estágios que ele percorre 

para realizar sua valorização, no caso, como um processo cíclico. Partindo da fórmula D-

M...P...M’-D’275, ele demonstra que esse ciclo inicia com o capitalista, adquirindo, nos 

mercados de objetos e de trabalho, as mercadorias necessárias para iniciar a produção. 

Qualquer investimento capitalista, necessariamente, pressupõe dinheiro. É com esse dinheiro, 

o investimento inicial, que o capitalista adquire os fatores necessários à essa produção: 

matérias-primas, energia, máquinas e insumos necessários, além da força de trabalho. Ou seja, 

para iniciar a produção, o capitalista deve dispor de dinheiro para adquirir as mercadorias – 

artefatos da tecnologia – que possibilitam o seu ingresso no processo produtivo.  

 

Para o comprador, é a transformação de seu dinheiro em mercadoria; para o 

vendedor, a transformação de sua mercadoria em dinheiro, é o que faz com que esse 

processo, que integra a circulação geral de mercadorias, seja ao mesmo tempo, uma 

etapa funcionalmente determinada do ciclo autônomo de um capital individual. Não 

é a forma do processo, mas seu conteúdo material, o caráter específico do uso das 

mercadorias que trocam de lugar com o dinheiro. Meios de produção e força de 

trabalho constituem os fatores materiais e pessoais da produção de mercadorias, 

fatores cuja espécie particular tem naturalmente de corresponder ao tipo do artigo a 

ser produzido. (...). Essas duas séries de compras pertencem a mercados 

absolutamente distintos: uma ao mercado de mercadorias propriamente dito, e a 

outra, ao mercado de trabalho276.                

 

No processo produtivo, mediado pela força de trabalho, o trabalho vivo, as 

mercadorias adquiridas inicialmente (máquinas, energias, entre outras, portanto, tecnologias) 

são valorizadas e incorporam mais-valor na forma de algum produto novo que vai ser 

colocado posteriormente no mercado. Esse mais-valor, representado por M’, ao ser realizado 

na troca, é vendido e transformado em mais-dinheiro (D’). Deste modo, o dinheiro investido 

no início do processo se transforma, após a produção, em mais-dinheiro e mais-valor, o que 

corresponde ao lucro do capitalista277. Esse processo completo é referido por Marx como 

circulação do capital. O autor revela, assim, que a produção é parte dessa circulação, pois, o 

capital pressupõe movimento e está sempre circulando. Se esse movimento circulante cessa, o 

 
275 Fórmula para o ciclo do capital monetário, sendo: D = dinheiro investido inicialmente pelo capitalista; M = 

mercadoria inicial a ser incorporada à produção; P = produção; M’ = mercadoria final valorizada; D’ = 

dinheiro realizado e aumentado pelo mais-valor. 
276 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro II. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 108. 
277 Para Marx, é possível um processo produtivo que gere mais-dinheiro, mais-valor, sem a intermediação de 

uma nova mercadoria. Por exemplo, na produção metais preciosos é utilizada energia, máquinas, insumos, 

força de trabalho etc., mas não acontece tal qual a produção na fábrica. Predominantemente, as mercadorias 

requerem matérias-primas, mas no caso dos metais preciosos não: estão disponíveis na natureza. O que 

acontece também, nesse caso, é que eles saem das minas como dinheiro para servir de lastro monetário da 

sociedade. Deste modo, o produto é, diretamente, mais-valor. Então, o dinheiro (investimento inicial) na 

produção não é mais transformado em outra mercadoria, ele já sai direto como dinheiro. MARX, Karl. O 

Capital: crítica da economia política: livro II. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 215-216. 
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capital deixa de se valorizar278. A tecnologia (como mediadora da atividade e da ação 

humana) está presente em todo esse circuito: desde a relação social em que consiste a 

produção capitalista, nas mercadorias inicialmente adquiridas, nos demais meios de produção 

e nas técnicas aplicadas às operações que criam valor. 

 

Quaisquer que sejam as formas sociais da produção, os trabalhadores e os meios de 

produção permanecem sempre com os seus fatores constitutivos. Mas, enquanto se 

encontram separados uns dos outros, são fatores de produção apenas em potencial. 

para que se produza efetivamente, precisam ser combinados. o modo particular dessa 

combinação distinguir as diferentes épocas econômicas da estrutura social. no caso 

presente, a separação entre o trabalhador livre e seus meios de produção constitui o 

ponto de partida dado, e vimos como isso aí quais condições ambos são unificados 

na capitalista - a saber, como modos produtivos de existência do seu capital. o 

processo efetivo no qual entram, assim reunidos, os elementos pessoais imateriais de 

criação de mercadorias, o processo de produção, torna-se ele mesmo uma função do 

capital (...). Toda empresa de produção de mercadorias toma-se, ao mesmo tempo, 

empresa de exploração da força de trabalho, mas apenas a produção capitalista de 

mercadorias é um divisor de águas, modo de exploração que, em seu 

desenvolvimento história E por meio da organização do processo de trabalho ido 

enorme progresso da técnica, revoluciona a estrutura econômica inteira da 

sociedade, deixando para trás todas as épocas anteriores279. 

 

Após passar pelo processo produtivo, a mercadoria fertilizada [befruchtete]280 e 

portadora de valor, sai da produção, da empresa capitalista, para ser vendida, e o valor é 

realizado. Nesse percurso, a mercadoria inicial se transformou em outra mercadoria que, 

necessariamente, precisa se metamorfosear em dinheiro para que o processo de valorização do 

valor ocorra. Sob o prisma que utilizamos nesta investigação acerca do complexo da 

tecnologia, entendemos que o dinheiro também expressa uma dimensão tecnológica281 quando 

ele se transmuta para mediar o processo de trocas, bem como a valorização do valor. 

 

Há aqui, portanto, dois aspectos a ressaltar. Primeiro: a reconversão conclusiva do 

valor de capital a sua forma-dinheiro original é uma função do capital-mercadoria. 

Segundo: essa função inclui a primeira transmutação da forma do mais-valor de sua 

forma mercadoria original em sua forma-dinheiro. A forma-dinheiro desempenha 

aqui, portanto, um duplo papel; por um lado, é a forma retomada de um valor 

originalmente adiantado em dinheiro, logo, o retorno à forma-valor que dá início ao 

processo; por outro, é a primeira forma transmutada de um valor que entra 

originalmente na circulação da forma mercadoria282. 

 

Este processo específico é a rotação: o capital inicial foi gasto com os fatores de 

produção, mas, a partir de agora, ele começa a ser valorizado. Então, essa valorização, que é 

 
278 Ibidem, p. 207. 
279 Ibidem, p. 119. 
280 Ibidem, p. 120. 
281 Ibidem, p. 216. 
282 Ibidem, p. 125. 
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possível porque o capital está em movimento, demanda um certo tempo para ser concretizada. 

Começa com a saída de capitais da produção – momento em que a mercadoria é lançada ao 

mercado para virar mais-dinheiro – e finaliza com seu retorno ao capitalista – após cumprir o 

trajeto requerido à valorização, para retornar como mais-valor. O movimento é uma condição 

do capital, pois “(...) o capital precisa exercer uma função de mercadoria. Os artigos que o 

formam, (...), têm de ser vendidos, convertidos em dinheiro; têm, portanto, de passar pelo 

processo M-D”283. Novamente, destacamos aqui o fato de que esse processo de valorização 

sofre mediação da tecnologia, por exemplo, através do domínio técnico que, por meio da força 

de trabalho, incorpora valor às mercadorias iniciais. 

Embora na produção se produza valor e mais-valor, caso essa produção não seja 

realizada, consequentemente, a mercadoria não seja vendida e transformada em mais-

dinheiro, o mais-valor não se efetiva e sofre desvalorização. Na circulação do capital é 

absolutamente necessária essa dinâmica de transformação do produto em mercadoria, da 

mercadoria em dinheiro e do dinheiro em valor, em mais capital – e, deste modo, retornar ao 

bolso do capitalista. Do contrário, todo processo perde o sentido, o mais-valor não se realiza 

e, mais que isso, acarreta prejuízo ao investimento inicial. A produção capitalista pressupõe, 

necessariamente, a troca e a valorização, por isso, ela é circulação. Portanto, mais uma vez se 

mostra fundamental todo o movimento e a transmutação de formas do capital industrial 

durante a rotação do capital. Outrossim, a metamorfose da mercadoria em dinheiro somente é 

possível com a intervenção da tecnologia. Esta desempenha um papel fundamental na 

transição do capital através da mediação com os meios de pagamento, que, em nossos dias, 

são majoritariamente digitais284. 

 

A função de M é, agora, a função de todo produto-mercadoria: converter-se em 

dinheiro, ser vendida, percorrer a fase de circulação M-D. Enquanto o capital já 

valorizado conserva-se em sua forma do capital-mercadoria, permanecendo imóvel 

no mercado, o processo de produção fica paralisado. O capital não atua nem como 

criador de produtos, nem como criador de valor. A depender da rapidez com que o 

capital abandone sua forma mercadoria e assuma sua forma-dinheiro, ou seja, de 

acordo com a celeridade da venda, o mesmo valor de capital atuará, num grau muito 

desigual, como criador de produto e de valor e aumentará ou diminuirá a escala da 

reprodução285.       

 

 
283 Ibidem, p. 120. 
284 “Essa economia, que consiste em eliminar o dinheiro das transações e que se baseia inteiramente na função do 

dinheiro como meio de pagamento, a qual, por sua vez, repousa sobre o crédito, só pode ser (se abstrairmos da 

técnica mais ou menos desenvolvida de concentrar esses pagamentos) de duas espécies: créditos recíprocos, 

representados por letras ou cheques, que ou se compensam com o mesmo banqueiro, o qual se limita a 

transferir o crédito da conta de um cliente à de outro , ou são compensados pelos diversos banqueiros entre si”. 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: livro III. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 579-580. 
285 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro II. São Paulo: Boitempo, 2014., p. 122. 
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A circulação do capital pressupõe uma dinâmica que, embora não seja harmoniosa, as 

várias etapas percorridas por ele e através das quais se valoriza, o empurram à busca por um 

equilíbrio dinâmico. Ao reestabelecimento da unidade originária entre suas formas (capital e 

trabalho) que, pelas contradições e as determinações da realidade social, são fragmentadas. 

Contudo, essa tendência ao equilíbrio nunca é plenamente alcançada, pois o sistema tende ao 

equilíbrio apenas formalmente. O capital não consegue estabelecer o equilíbrio que busca 

exatamente porque sua essência, como vimos no capítulo anterior, possui contradições 

irresolúveis, cuja superação demandaria a superação dele mesmo. A exemplo, temos a 

realização do valor: na busca por equilíbrio, cada segmento do capital, cada capital individual, 

realiza seu mais-valor transferindo ao capital seguinte um valor que também precisa ser 

realizado. O outro, por sua vez, repete esse ciclo, pois, após realizar o mais-valor anterior, ao 

adquirir a mercadoria de um capitalista que o antecede, novamente, deve movimentar novo 

valor para o outro capitalista realizar por meio da compra. Então, é um sistema que funciona 

numa rede, onde cada capitalista depende e aposta no outro para a valorização do seu valor, 

ou seja, cada um tem o seu lucro à mercê do outro. 

 

Por meio de D-M(...), o capital monetário foi convertido numa quantidade de 

mercadorias de mesmo valor, T e Mp. Essas mercadorias não voltam a funcionar 

como mercadorias, como artigos à venda. Seu valor existe agora na mão de seu 

comprador, o capitalista, como valor de seu capital produtivo P. E na função de P, 

do consumo produtivo, são transformadas num tipo de mercadoria materialmente 

diferente dos meios de produção, no fio, no qual o seu valor é não apenas 

conservado, mas aumentado, de £422 para £500. Mediante essa metamorfose real, as 

mercadorias retiradas do mercado no primeiro estágio D-M são substituídas por uma 

mercadoria material e valorativamente diferente, que agora funciona como 

mercadoria e tem, portanto, de ser realizada e vendida. O processo de produção 

aparece, assim, apenas como uma interrupção no processo de circulação do valor de 

capital, que até o momento só percorreu sua primeira fase D-M. Ele percorre a 

segunda e conclusiva fase M-D depois de m ter sido modificada em sua matéria e 

seu valor286.                  

 

Marx explicita que a rotação do capital ocorre em dois tempos: o tempo de produção e 

o tempo de realização, ou seja, o tempo em que o produto circula e deve se transformar em 

dinheiro287. O capitalista leva determinado tempo para produzir as mercadorias, tempo este 

que depende do tipo de produção, de mercadoria e da tecnologia empregada. Todos os 

capitalistas esperam que, no menor intervalo de tempo, todo o dinheiro investido, todo o 

recurso gasto na produção, retorne aos seus bolsos como mais-valor, o lucro que eles esperam 

obter. Todavia, o capital investido inicialmente leva um tempo para completar toda a 

 
286 Ibidem, p. 124-125. 
287 Ibidem, p. 209. 
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circulação e retornar ao capitalista como valor valorizado e, citando Marx, “o dinheiro reflui, 

conforme a rotação do capital, com maior ou menor velocidade, porém sempre de forma 

fracionada”288. 

Em um exercício de abstração a partir de Marx, consideremos que permaneçam 

inalterados e constantes os fatores de uma produção. Se um investimento se repete nas 

mesmas condições, em um ano, esse investimento passa pela rotação uma quantidade 

determinada de vezes e o mais-valor, portanto, se multiplica de modo correspondente ao 

número de rotações. Eis a importância de o capital entrar em rotação e, quanto mais veloz for 

essa rotação, quanto mais vezes (nesse mesmo ano) um capital circular, mais vezes se 

multiplicará o seu mais-valor. 

 

Qualquer que seja a razão pela qual o tempo de produção torne-se superior ao tempo 

de trabalho – seja porque os meios de produção constituam apenas capital produtivo 

latente, isto é, encontrem-se ainda numa fase preparatória do verdadeiro processo de 

produção, seja porque sua função se interrompa no interior deste processo devido às 

suas pausas ou, finalmente, porque o próprio processo de produção provoque 

interrupções no processo de trabalho (...). Desse modo, não se produz valorização 

alguma do capital produtivo enquanto este se encontra na parte de seu tempo de 

produção que excede o tempo de trabalho, por mais inseparável que a plena 

consumação do processo de valorização possa ser dessas suas pausas. É evidente 

que quanto maior for a coincidência entre o tempo de produção e o tempo de 

trabalho, maiores serão a produtividade e a valorização de um determinado capital 

produtivo num dado intervalo de tempo. Daí a tendência da produção capitalista de 

encurtar o máximo possível o excedente do tempo de produção sobre o tempo de 

trabalho289.  

 

Por essa razão, pela necessidade que o capital tem de circular para se valorizar, os 

capitalistas se empenham em buscar uma redução cada vez maior do tempo de rotação dos 

seus capitais. Na produção, recorrem à tecnologia para a incorporação de uma maquinaria 

mais moderna, técnicas cada vez mais eficientes para a execução das tarefas e para a gestão 

do processo de trabalho. Para agilizar a rotação, na corrida para que o valor se realize mais 

rapidamente, a indústria da comunicação é criada. Conforme demonstra Marx, novas 

tecnologias são sempre aplicadas ao transporte de mercadorias e à transferência de 

informações (dados referentes à mercadoria, que vão desde sua propaganda até o pagamento 

pelo consumidor final; a transformação das mercadorias em dinheiro e o retorno desse 

dinheiro ao capitalista). Nesse processo, as inovações tecnológicas como a internet, 

dispositivos e meios digitais, entre outros, cumprem um papel determinante na aceleração da 

circulação, e, consequentemente, da acumulação do capital. Marx, analisando as tecnologias 

 
288 Ibidem, p. 351. 
289 Ibidem, p. 203-204. 
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disponíveis em sua época, explicita a importância das forças produtivas de comunicação, de 

transporte e de informação, para a elevação das taxas de mais-valor e das taxas de lucro, sua 

interferência nas oscilações de preço290 e nos fatores de negociação. Além disso, citado nas 

próprias palavras de Marx, o efeito útil é o próprio trabalho, o trabalho sendo vendido 

enquanto trabalho (percebemos isso em nossos dias, por exemplo, no trabalho dos motoristas 

de aplicativos). Esse processo de trabalho também gera valor. 

 

Mas o que a indústria dos transportes vende é o próprio deslocamento de lugar. O 

efeito útil obtido é indissoluvelmente vinculado ao processo de transporte, isto é, ao 

processo de produção da indústria dos transportes. Homens e mercadorias viajam no 

mesmo transporte, e sua viagem, seu movimento espacial, é justamente o processo 

de produção efetuado. O efeito útil só pode ser consumido durante o processo de 

produção; (...). Mas o valor de troca desse efeito útil é determinado, como o de toda 

e qualquer mercadoria, pelo valor dos elementos de produção nele consumidos 

(força de trabalho e meios de produção) acrescido do mais-valor criado pelo mais-

trabalho dos trabalhadores ocupados na indústria dos transportes. Também em 

relação a seu consumo, esse efeito útil se comporta do mesmo modo que as outras 

mercadorias. Se consumido individualmente, seu o valor desaparece com o 

consumo; se consumido produtivamente, de modo que ele mesmo constitua um 

estágio da produção da mercadoria transportada, seu valor é transferido à própria 

mercadoria como valor adicional291. 
 

A circulação do capital, como já dito, demanda investimento inicial que, 

necessariamente, implica dinheiro. Mas não se trata de uma quantia indeterminada de 

dinheiro; ela deve corresponder, pelo menos, a todos os custos que envolvem o circuito do 

capital, a produção e a rotação das mercadorias. Assim, se o tempo de rotação de um capital 

corresponde a, por exemplo, seis semanas, o capitalista precisa ter dinheiro suficiente para 

arcar com todos os custos por, no mínimo, seis semanas, sejam os gastos com os componentes 

constantes (máquinas, insumos etc.), sejam os gastos variáveis (força de trabalho).  

 

Mas se o dono de uma fiação ou o proprietário de minas se compromete a fornecer 

quantidades de produtos que requerem, digamos, um período de 4 ou 6 semanas 

consecutivas de jornada de trabalho, isso equivale, no que se refere ao intervalo em 

que é preciso adiantar capital, a introduzir nesse processo um período contínuo de 

trabalho de 4 ou 6 semanas. (...). Assim, considerada separadamente, cada jornada 

forneceu sua quantidade determinada de produto acabado. Mas essa quantidade 

acabada é sempre apenas uma parte da quantidade que, segundo o contrato, deve ser 

entregue. Nesse caso, embora a parte acabada das mercadorias perdidas não se 

encontre mais no processo de produção, ela se encontra no depósito como capital 

puramente potencial292.  

 

 
290 Ibidem, p. 384. 
291 Ibidem, p. 134. 
292 Ibidem, p. 348-349. 
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Enquanto as mercadorias produzidas pelos trabalhadores ainda não foram vendidas ou 

estão em processo de venda, esses trabalhadores já estão recebendo pagamento pelo trabalho 

realizado, comprando e consumindo meios de subsistência293. Do outro lado está o capitalista, 

que ainda não teve retorno do investimento inicial e, por isso, busca o crédito para adiantar o 

processo de circulação294. Como o ciclo do ciclo do capital, revelado por Marx, está inclinado 

à busca de sua realização, à unidade de suas formas constitutivas, ou seja, à busca de seu 

equilíbrio (embora, como já dissemos, essa não seja sua efetividade). Nesse momento há 

também uma pressão para encurtar os tempos de rotação, a fim de equiparar o retorno do 

investimento do capitalista ao circuito do capital variável, que é mais curto295. 

Para subsidiar os capitais individuais que não dispõem dos recursos necessários, é que 

aparece o sistema de crédito: “o grande regulador da velocidade da circulação é o crédito”296. 

Se os capitalistas que contam com recursos próprios já buscam a todo momento formas de 

reduzir o tempo de rotação, isso ocorre mais ainda ocorre aos que dependem do sistema de 

crédito. Estes, sabem que seus investimentos iniciais são, de fato, dívidas aos bancos, por 

conseguinte, quanto mais demorarem a pagar, maiores serão suas dívidas e devem, 

inevitavelmente, procurar quitá-las dentro do prazo inferior ou igual ao estipulado. Portanto, 

na perspectiva do crédito, as tecnologias atuam, superficialmente, como modernizadoras e 

facilitadoras das operações financeiras por todo o mundo. Contudo, em sua essência, 

continuam com o papel de abreviar o tempo de rotação para que os capitais retornem o quanto 

antes aos respectivos capitalistas, garantindo a continuidade da produção e a manutenção do 

sistema de crédito. 

 

De acordo com a grandeza do período de rotação, uma massa maior ou menor de 

capital monetário é necessária para pôr em movimento o capital produtivo. Do 

mesmo modo, vimos que a divisão do período de rotação em tempo de trabalho e 

tempo de circulação condiciona um aumento do capital latente ou suspenso em 

forma-dinheiro. Na medida em que o período de rotação é determinado pela duração 

do período de trabalho, isto ocorre mantendo-se inalteradas as demais condições, 

pela natureza material do processo de produção, isto é, não pelo caráter social 

específico desse processo. Sobre a base da produção capitalista, no entanto, 

operações mais extensas, de maior duração, exigem adiantamentos maiores de 

capital monetário, por um período mais longo. A produção em tais esferas depende, 

assim, dos limites dentro dos quais o capitalista dispõem de capital monetário. Tais 

limites são transpostos pelo sistema de crédito e as associações a ele vinculadas 

como, por exemplo, as sociedades por ações. As perturbações no mercado monetário 

paralisam esses negócios, enquanto estes, por sua vez, causam perturbações no 

mercado297.    

 
293 Ibidem, p. 224. 
294 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: livro III. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 590. 
295 MARX, Karl. Op. Cit., p. 351. 
296 MARX, Karl. Op. Cit., p. 579. 
297 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: livro II. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 455-456. 
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A tendência do capital é criar formas de anular o espaço pelo tempo a fim de acelerar 

cada vez mais o seu tempo de rotação298 (período que envolve o tempo de produção e o tempo 

de realização do capital, quer dizer, o tempo que o capital leva para se metamorfosear da 

forma monetária à produtiva e capital-mercadoria, até retornar à forma monetária). Ou seja, 

de abreviar o tempo total de circulação do capital, que engloba o tempo de produção e de 

curso. Surge, como exposto acima, a criação das condições físicas de intercâmbio dos meios 

de comunicação e de transportes para que o espaço seja anulado pelo tempo. Desta maneira, o 

capital busca sempre reduzir ao mínimo tanto os tempos de transformação material, como os 

tempos de transporte, a venda de mercadorias e de realização do capital investido. 

 

Quanto mais as metamorfoses da circulação do capital são apenas ideais, isto é, 

quanto mais o tempo de curso é = 0 ou próximo de zero, tanto mais atua o capital e 

tanto maior se torna sua produtividade e autovalorização. Se, por exemplo, um 

capitalista trabalha por encomenda, recebendo pagamento na entrega do produto, e o 

pagamento se efetua com os seus próprios meios de produção, então seu tempo de 

circulação se aproxima de zero299. 

 

Todavia, não se trata apenas de anular o espaço, mas também, e talvez principalmente, 

combinar a redução (ao mínimo) dos tempos de rotação do capital à multiplicação dessas 

rotações. Para isso, o capital cria não somente meios de transporte para coisas, mas, 

sobretudo, meios altamente velozes de transferir informação – que são transportadas, 

atualmente, quase à velocidade da luz e, em poucos segundos, atravessam dimensões 

planetárias. 

 

Há, no entanto, ramos autônomos da indústria em que o produto do processo de 

produção não é um objeto novo, uma mercadoria. Dentre esses ramos, o único 

economicamente importante é a indústria das comunicações, seja ela indústria do 

transporte (de mercadorias e de pessoas), seja a da mera transferência de 

informações, cartas, telegramas etc. (...). O resultado – transportem-se homens ou 

mercadorias – é sua existência espacial modificada, por exemplo, que o fio se 

encontre agora na Índia, e não na Inglaterra, onde foi produzido300.  

 

No Século XIX, as mercadorias saiam da produção com destino aos seus 

intermediários até chegar aos vendedores. Estes, por sua vez, esperavam que os consumidores 

finais chegassem até eles. Essa cadeia demandava certo tempo de rotação. Com o 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação, o transporte de mercadorias e de 

 
298 “Para o capitalista, o tempo de rotação de seu capital é o tempo durante o qual ele tem de desembolsar seu 

capital a fim de valorizá-lo e recuperá-lo em sua forma original”. MARX, Karl. O Capital: crítica da 

economia política: livro II. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 238. 
299 Ibidem, p. 204-205. 
300 Ibidem, p. 133. 
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informações acelerado no Século XX (especialmente após a internet), a circulação começa a 

se descolar da produção, ou seja, do seu próprio tempo. A mercadoria ainda está no percurso 

até o vendedor final, ou nem foi produzida, mas as informações sobre ela já chegaram no 

consumidor final (primeiro pelo rádio e a televisão; no Século XXI, principalmente, pelo 

computador e o celular). A inovação tecnológica forja, desta maneira, novos hábitos de 

consumo e consumidores em cuja subjetividade, e no conjunto da vida social, o hábito do 

consumo acelerado esteja incorporado. 

 

O capital industrial é o único modo de existência do capital em que este último tem 

como função não apenas a apropriação de mais-valor ou de mais-produto, mas 

também sua criação. Esse capital condiciona, portanto, o caráter capitalista da 

produção; sua existência inclui a existência da oposição de classes entre capitalistas 

e trabalhadores assalariados. À medida que o capital se apodera da produção social, 

a técnica e a organização social do processo de trabalho são revolucionados e, com 

isso, o tipo histórico-econômico da sociedade. Os outros tipos de capital, surgidos 

antes dele em condições sociais de produção pretéritas ou em declínio, não apenas se 

subordinam a ele e são por ele modificadas no mecanismo de suas funções, mas se 

movem exclusivamente com base nele e, portanto, vivem e morrem, mantêm-se e 

desaparecem com essa sua base. O capital monetário e o capital mercadoria, na 

medida em que aparecem investidos da função de agentes de um ramo próprio de 

negócios ao lado do capital industrial, são apenas modos de existência – 

autonomizados e unilateralizados pela divisão social do trabalho – das diferentes 

formas funcionais que o capital industrial ora assume, agora abandona no interior da 

esfera da circulação301.  

 

As considerações tecidas até aqui pretendem demonstrar que o capital, à medida em 

que se desenvolve e se complexifica como relação social, investe cada vez mais em 

tecnologias. Estas, evidentemente, transformam-se e se ampliam em função das demandas da 

reprodução capitalista, ao mesmo tempo em que impulsionam essa reprodução e a 

acumulação de capital. Tal movimento pode ser evidenciado com o surgimento e crescimento 

a largos passos das indústrias dedicadas a produzir, justamente, tecnologias que simplifiquem 

o ciclo do capital – aumentando a produtividade do trabalho (objetiva e subjetivamente) e 

suprimindo as barreiras que se interpõem no tempo e no espaço de sua realização. Ou seja, 

tecnologias que existem para reduzir os tempos de circulação, acelerar e multiplicar os tempos 

de rotação; que não têm as necessidades sociais como referência da produção, e, por isso, 

estão sujeitadas à acumulação capitalista. Na sociabilidade capitalista, a tecnologia funciona 

como um deus ex machina: entra em cena como um artifício do capital para driblar as 

contradições de sua natureza e os conflitos que se interpõem na superfície do tecido social à 

reprodução e à acumulação capitalistas. Para isso, articula os construtos históricos, culturais, 

políticos e econômicos à ciência e às soluções técnicas. 

 
301 Ibidem, p. 134. 
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4 REVOLUÇÃO 4.0 E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SÉCULO XXI: 

DESDOBRAMENTOS SOBRE A EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

A trajetória estabelecida até aqui segue angariando as pistas teóricas que julgamos 

necessárias à compreensão acerca dos desdobramentos da revolução 4.0 sobre a educação 

brasileira. Encontrar o ponto nevrálgico para onde convergem a reprodução social do capital e 

o papel da tecnologia foi um exercício imprescindível para identificarmos, agora, os 

fundamentos sobre os quais se assenta a quarta revolução industrial. Para essa tarefa, assim 

como nos indicou o método marxiano, é fundamental situar o nosso objeto ante a totalidade 

na qual está inserido, ou seja, pensar simultânea e conjuntamente a condição do Brasil na 

conjuntura internacional. 

Vimos como a produção capitalista, em sua abrangência, é uma relação social 

ancorada no desenvolvimento tecnológico. Para alçar níveis cada vez mais altos de 

produtividade e, assim, de obtenção do mais-valor, o capital recorre à inovação na tecnologia 

para otimizar o tempo de produção e de curso, ou seja, o processo de circulação, através de 

uma maquinaria cada vez mais complexa e sofisticada, constituindo os meios para abreviar a 

oposição recíproca que há entre o espaço e o tempo para a realização do dinheiro. 

Reconstituindo o pensamento de Marx acerca da tecnologia – tendo em vista que este não é 

um tema que aparece de modo sistematizado em sua produção – podemos inferir que o autor a 

percebe como uma força produtiva que combina o desenvolvimento histórico, científico e, por 

conseguinte, técnico, como uma unidade mutuamente determinada. Um produto das relações 

sociais, portanto, que é tecido e se efetiva circunscrito ao modo de produção, à dinâmica 

cultural, política e socioeconômica vigentes.  

É por isso que, no decorrer de todos os processos que compõem a reprodução geral do 

capital, a tecnologia aparece intimamente alinhada às demandas capitalistas, especialmente, 

com o surgimento do sistema de maquinaria. Se nas sociedades pré-capitalistas e na 

manufatura a tecnologia se incorpora ao processo produtivo preservando o caráter subjetivo 

do trabalho (seres humanos como sujeitos do processo), na grande indústria e com a produção 

em larga escala, consolida-se o trabalho como atividade massificada, estranhada, tendo a 

máquina como seu princípio objetivo, central e regente de toda a atividade. Amplia-se, com 

isso, o grau de exploração e da acumulação de capital em grandezas diretamente 

proporcionais ao aumento da pobreza, da degradação da natureza em geral e das condições 

materiais e espirituais da vida dos indivíduos, majoritariamente, a população trabalhadora. 
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Tendo em vista o recorte necessário à esta pesquisa, abstraímos em um salto temporal 

e, nesse momento, chegamos ao debate acerca da questão tecnológica no Século XXI. Em um 

contexto de crise social, política e econômica cada vez mais asfixiante, o capital aposta na 

“modelagem da nova revolução tecnológica, a qual implica nada menos que a transformação 

de toda a humanidade”302, sob o pretexto de modernizar as relações sociais em sua totalidade. 

Destarte, essa é a revolução 4.0 e, agora, interessa-nos desvendar sua essência, as 

transformações que têm gerado na sociedade e os desdobramentos que ela opera sobre a 

educação brasileira.  

Tomando como ponto de partida o arcabouço teórico marxiano, avançaremos neste 

capítulo com a tarefa de elucidar os pressupostos da nova revolução do capital a partir de A 

quarta revolução industrial, de Klaus Schwab, destacando desta obra as implicações socais 

gerais, especialmente o futuro do trabalho e os rumos da educação. Dialogaremos também 

com documentos oficiais e institucionais, tais como: The World Economic Forum: a partner 

in shaping history 1971-2020 (O Fórum Econômico Mundial: um Parceiro na Formação da 

História 1971-2020), documento que apresenta um compilado da política do Fórum 

Econômico Mundial ao longo dos seus primeiros 50 anos de existência; o relatório The 

Future of Jobs: employment, skills and workforce strategy for the Fourth Industrial 

Revolution (O Futuro dos Empregos: Emprego, Habilidades e Estratégia de Força de 

Trabalho para a Quarta Revolução Industrial), elaborado em 2015 pelo Fórum Econômico 

Mundial e divulgado em 2016. Também nos debruçaremos sobre os relatórios The Global 

Enabling Trade Report 2016 (Relatório Global de Habilitação Comercial 2016), publicado 

em 2016 pelo Fórum Econômico Mundial e a Global Alliance for Trade Facilitation; e Jobs 

Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation (Empregos perdidos, 

Empregos Ganhos: Transições da Força de Trabalho em um Tempo de Automação), 

elaborado em 2017 pelo McKinsey Global Institute (MIG) a fim de orientar a tomada de 

decisões de governos, setores industriais e organizações, entre elas, o Fórum Econômico 

Mundial; a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que instituiu o novo ensino médio no 

Brasil, além da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que teve sua versão completa 

homologada em 2018. O livro, os documentos e os relatórios elencados são importantes 

produções de cunho intelectual e político, que não apenas orientam as ações e a agenda dos 

países (especialmente emergentes e periféricos), mas também, servem-nos de bússola para a 

tarefa de identificarmos para qual direção se movimenta o capitalismo no Século XXI.  

 
302 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2019, p. 11. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
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4.1 Revolução 4.0 e a propaganda da inovação tecnológica: um panorama a partir de A 

Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab 

 

Para compreender as transformações pelas quais a educação brasileira tem passado e 

como esse fenômeno se articula com o desenvolvimento capitalista na realidade de nosso 

tempo, torna-se relevante investigar, mais profundamente, a questão da revolução 4.0 

verificando os elementos que compõem sua espinha dorsal, sistematizadas por Klaus 

Schwab303. Sabemos que no capitalismo a tecnologia é uma força produtiva que funciona 

como um artefato mistificado e mistificador da realidade, a fim de garantir aos capitalistas e, 

com alguma reserva, à população trabalhadora, soluções imediatas e quase fantásticas para os 

dilemas da realidade que são postos pelo próprio capital – uma vez que ele (o capital) não 

pode admitir que esses dilemas (por exemplo, a escassez de recursos) sejam, sem sua própria 

superação, resolúveis. Portanto, recorrendo à tecnologia como um deus ex machina, o capital 

busca inovar a todo instante os meios de produzir mercadorias, as formas de explorar trabalho 

e valorizar valor a fim de driblar as contradições e conflitos que, inevitavelmente, interpõem-

se ao processo de sua reprodução, e, portanto, à acumulação capitalista. 

Entender a tecnologia como uma força produtiva do capital, uma relação social, 

portanto, determinante e determinada pelo seu desenvolvimento, é necessário para que não 

incorramos em erro de achar que somente agora, com a revolução 4.0, a inovação tecnológica 

é abordada como potência eficaz para promover os avanços econômicos e sociais necessários 

à humanidade – apesar de que, em nenhum momento desta revolução, as condições de vida e 

as necessidades da população mais pauperizada estejam devidamente consideradas. A 

propaganda do progresso econômico atrelado à tecnologia é uma prática intrínseca ao 

desenvolvimento das forças produtivas, contudo, em um contexto de capitalismo digital 

massificado, mediante saltos substanciais na integração das descobertas científicas, além de 

um longo processo de crises, a inovação tecnológica assume maior destaque e centralidade na 

política econômica mundial. Nessas circunstâncias, Klaus Schwab cumpre um papel de 

propagandista das pautas das elites econômicas mundiais desde a década de 1970, contudo, 

sua atuação ganhou maior notoriedade por seu protagonismo nas discussões políticas acerca 

 
303 Klaus Schwab é formado em engenharia e economia, Doutor em economia pela Universidade de Friburgo e 

em Engenharia pelo Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich); Mestre em Administração 

Pública pela Kennedy School of Government da Universidade de Harvard. Fundador e Presidente Executivo do 

Fórum Econômico Mundial. Foi professor de política empresarial da Universidade de Genebra. Membro de 

conselhos consultivos e professor honorário em diversas universidades de diferentes países, como China, 

Israel, Itália, Japão e Marrocos. Acumula 17 títulos de Doutor Honoris Causa, além de inúmeras menções 

honrosas e distinções. Para maiores informações acadêmicas e profissionais sobre Klaus Schwab, ver: 

https://es.weforum.org/about/klaus-schwab. 

https://es.weforum.org/about/klaus-schwab
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da quarta revolução industrial no contexto de um capitalismo em crise, que impulsiona o 

avanço de suas forças produtivas para recuperar as taxas de lucro e guinar à acumulação.  

Convencido de que a convergência e a interação entre várias novas tecnologias e 

conceitos – como inteligência artificial (IA), internet das coisas, big data, nanotecnologia e 

robótica –, apontam a saída para as crises que o mundo atravessa desde a década de 1970, 

com o apoio da rede de especialistas e funcionários do Fórum Econômico Mundial (World 

Economic Forum/WEF)304, Klaus Schwab escreveu em 2015 o livro sobre o qual nos 

debruçaremos nesta seção, A Quarta Revolução Industrial305, que foi publicado a tempo da 

reunião anual do Fórum em 2016, na comuna de Davos (Suíça). Buscamos, pela imersão 

nesses escritos, entender as nuances do seu ideário de progresso tecnológico e prosperidade 

econômica, as transformações que dele decorrem, observando nesse processo o lugar da 

educação. Conforme o próprio autor, o livro tem o objetivo de explicitar a abrangência, a 

velocidade e os múltiplos impactos desta revolução tecnológica. Além disso, Schwab expressa 

a intenção de moldar essa revolução, criando uma plataforma que oriente a atuação dos 

governos e das corporações, bem como estreite a parceria público-privada – especialmente, no 

que tange às inovações tecnológicas, suas implicações nas políticas econômicas e sociais306.  

Schwab inicia a discussão acerca da nova revolução tecnológica chamando a atenção 

para o caráter drasticamente modificador dessa super inovação nas forças produtivas que, 

segundo ele, alterará sobremaneira a dinâmica social de todo o planeta: o modo de vida, o 

mundo do trabalho e, até mesmo, os relacionamentos interpessoais. O cenário, para o autor, é 

este: bilhões de pessoas conectadas através de dispositivos móveis, produzindo dados de 

modo ilimitado, com poder de processamento, recursos de armazenamento e acesso às 

informações sem precedentes. Um sistemático processo de exacerbação das tecnologias que 

se capilariza por diversas áreas, como por exemplo, inteligência artificial (IA), robótica, 

internet das coisas (IoT)307, veículos autônomos, impressão em 3D, nanotecnologia, 

biotecnologia, ciência dos materiais, armazenamento de energia e computação quântica. Na 

perspectiva de Schwab sobre a quarta revolução industrial, essas são as tecnologias 

emergentes308.  

 
304 Organismo internacional que tem como bandeira central, desde sua fundação, o aperfeiçoamento das práticas 

de gestão a partir da cooperação público-privada. Mas informações sobre sua fundação podem ser conferidas 

em: https://www.weforum.org/.  
305 A primeira publicação da obra, em 2016, ocorreu em Davos, durante a reunião anual do Fórum Econômico 

Mundial. 
306 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 12-13. 
307 Do inglês, “Internet of Things”. 
308 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 11. 

https://www.weforum.org/
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Embora aconteça que algumas dessas tecnologias estejam ainda em fase de testagem, 

implementação ou com pesquisas em andamento, para a maior parte delas já começam a 

despontar indicadores que estabelecem, simultaneamente, os limites individuais de cada 

campo tecnológico (como ocorre com a inteligência artificial) e os marcos que alteram e 

ampliam sua abrangência, com a fusão das três esferas centrais da revolução 4.0 (física, 

digital e biológica). Por todo o planeta surgem e se multiplicam novos modelos e ramos de 

negócios, a reformulação da produção e do consumo (novos tipos de indústrias e de 

mercados), alterações na indústria da comunicação (informação, transporte e logística), além 

das transformações no mundo do trabalho (alta rotatividade de trabalhadores, perda de 

empregos ou extinção de determinadas profissões) – o que Schwab vai chamar de 

“descontinuidade dos operadores”. Ele também afirma que essas mudanças devem alcançar 

os governos, as instituições e os serviços públicos (como a saúde, a educação e a assistência 

social).  

Para Klaus, em virtude da proporção histórica da quarta revolução industrial (dada sua 

velocidade e escopo), as incertezas diante do impacto sobre a adesão massiva às tecnologias 

emergentes, ainda indeterminado, devem dar lugar a uma ampla articulação entre governos, 

empresas, universidades e sociedade civil (os atores que ele denomina como stakeholders)309, 

uma política de construção de narrativas positivas sobre o que ele acredita ser um conjunto 

com inúmeras possibilidades: as tecnologias emergentes. Nesse sentido, a big data – à qual o 

autor se refere como “conhecimento compartilhado” – torna-se um elemento decisivo310. 

Entendemos, desta maneira, que há sinais de uma intensa mudança de paradigmas nas formas 

através das quais o capital, historicamente, explora o trabalho para produzir valor e, 

igualmente, no processo de valorização desse valor. 

 

As mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história humana, nunca 

houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso. A minha 

preocupação, no entanto, é que os tomadores de decisão costumam ser levados pelo 

pensamento tradicional linear (e sem ruptura) ou costumam estar muito absorvidos 

por preocupações imediatas; e, portanto, não conseguem pensar de forma estratégica 

sobre as forças de ruptura e inovação que moldam nosso futuro311.    

 

Klaus Schwab diz saber estar contrariando especialistas e acadêmicos das áreas 

tecnológicas (apesar de não os identificar) em sua compreensão sobre o atual momento se 

 
309 Klaus Schwab utiliza o conceito de stakeholders para designar todas as partes interessadas de um processo, 

aqui no caso, a quarta revolução industrial. Apesar de considerar que os impactos desta abrangerão todas as 

camadas da sociedade, ele não inclui nesse grupo a população trabalhadora. 
310 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 11-12. 
311 Ibidem, p. 12. 



 

121 

tratar de uma nova revolução industrial, e não do desenvolvimento, mera continuidade das 

transformações ocorridas após a Segunda Guerra. Para isso, argumenta que as mudanças do 

Século XXI se diferenciam das inovações que constituíram a terceira revolução industrial por 

três aspectos. O primeiro: sua velocidade. Conforme o autor, a progressão da atual evolução 

tecnológica se dá em escala exponencial, com desenvolvimento totalmente encadeado e 

simultâneo (fully connected), ao contrário do que ocorreu nas revoluções anteriores. O 

segundo aspecto: amplitude e profundidade. A tecnologia de base digital atravessa os diversos 

ramos da indústria, o setor público, a política e a própria vida dos indivíduos: “a revolução 

não está modificando apenas o “o que” e o “como” fazemos as coisas, mas também “quem” 

somos”312. Por fim, o terceiro aspecto diz respeito ao impacto sistêmico. Em Schwab, as 

transformações geradas pelas inovações tecnológicas se processam dentro e fora dos países, 

na iniciativa pública e privada, coletiva e individualmente, de modo abrangente. Também pela 

crescente interação e interdependência entre as diversas áreas do conhecimento, como o 

avanço da combinação entre as tecnologias digitais e o mundo biológico, a biotecnologia, e da 

arquitetura com o design computacional313. 

Apesar de forjar uma neutralidade política e ideológica acerca da revolução 4.0, 

abordando-a como uma mudança global, de alcance universal, centrada na humanidade e para 

além de diferenças culturais, sociais e econômicas, ele nega que a tecnologia seja uma força 

externa, sobre a qual a humanidade não detenha controle, portanto, admite a tecnologia como 

uma produção humana, social e histórica, cujos rumos consistem em decisões da própria 

burguesia: “ela depende totalmente das decisões políticas e institucionais que fizermos”314. 

Percebemos como a propaganda, a disputa ideológica, faz-se essencial, pois, para contornar 

essa contradição, o autor antecipa que: “(...) colaborações são necessárias para criarmos 

narrativas positivas, comuns e cheias de esperança que permitam que indivíduos e grupos de 

todas as partes do mundo participem e se beneficiem das transformações”315.  

Para Klaus Schwab, as revoluções são processos históricos que alteram estruturas 

sociais e econômicas, intimamente relacionadas com as transformações tecnológicas e novas 

formas de percepção do mundo, ou seja, as tecnologias impulsionam as revoluções. Ele faz 

um resgate das mudanças que a tecnologia e a técnica provocaram na organização das 

sociedades, como por exemplo, a domesticação de animais e a inserção da força animal na 

 
312 Ibidem, p. 13. 
313 Ibidem, p. 20. 
314 Ibidem, p. 59. 
315 Ibidem, p. 14. 
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produção agrícola316. O autor segue demonstrando as bases materiais dessas transições, como 

a substituição do uso da força muscular para o uso da energia mecânica (máquina a vapor) no 

Século XVIII, provocada pela construção das ferrovias. O advento da eletricidade e da linha 

de montagem no Século XIX até chegar ao Século XX, com a evolução do computador e da 

internet. Apesar das tecnologias digitais não serem um produto do Século XXI, mas 

demarcadores da terceira revolução tecnológica no pós-guerra, Schwab as diferencia por sua 

complexidade e capacidade de integração (interação) a nível mundial.   

 

A quarta revolução industrial, no entanto, não diz respeito apenas a sistemas e 

máquinas inteligentes e conectadas. Seu escopo é muito mais amplo. Ondas de 

novas descobertas ocorrem simultaneamente em áreas que vão desde o 

sequenciamento genético até a nanotecnologia, das energias renováveis à 

computação quântica. O que torna a quarta revolução industrial fundamentalmente 

diferente das anteriores é a fusão dessas tecnologias e a interação entre os domínios 

físicos, digitais e biológicos317.  

  

Klaus Schwab admite que as três revoluções tecnológicas pelas quais passamos não 

foram capazes de universalizar o acesso às tecnologias318, e não diferentemente, a quarta 

revolução industrial também não será capaz de fazê-lo, e menos ainda, promover quaisquer 

modificações nas relações sociais de modo a facilitar o acesso a direitos básicos, como a 

regulamentação do trabalho. Por isso, a revolução 4.0, que para ele supera a todas anteriores 

em termos de velocidade e abrangência, requer uma determinada capacidade de governança e 

de compreensão sobre a proporção que essa revolução enseja, a fim de garantir um melhor 

gerenciamento dos impactos sociais, políticos e econômicos. Sobre essa constatação, a saber, 

da tecnologia como força produtiva do capital incapaz de enfrentar as desigualdades, Marx já 

havia apontado categoricamente ao analisar a questão da luta entre o trabalhador e a máquina. 

Ele demonstrou como o desenvolvimento tecnológico promovido pela primeira revolução 

industrial, expresso no tear mecânico, consistiu em sinônimo de profunda miséria dos tecelões 

de algodão. 

 

Onde a máquina se apodera pouco a pouco de um setor da produção se produz uma 

miséria crônica nas camadas operárias que concorrem com ela. Onde a transição é 

rápida, seu efeito é massivo e agudo. A história mundial não oferece nenhum 

 
316 Ibidem, p. 16. 
317 Ibidem, p. 17-18. 
318 “A segunda revolução industrial precisa ainda ser plenamente vivida por 17% da população mundial, pois 

quase 1,3 bilhão de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade. Isso também é válido para a terceira revolução 

industrial, já que mais da metade da população mundial, 4 bilhões de pessoas, vive em países em 

desenvolvimento sem acesso à internet. O tear mecanizado (a marca da primeira revolução industrial) levou 

quase 120 anos para se espalhar fora da Europa”. SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. São 

Paulo: Edipro, 2019, p. 18. 
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espetáculo mais aterrador do que a paulatina extinção dos tecelões manuais de 

algodão ingleses, processo que se arrastou por décadas até ser consumado em 1838. 

Muitos deles morreram de fome, enquanto outros vegetaram por muitos anos com 

suas famílias, vivendo com 2,5 pence por dia. Igualmente, agudos foram os efeitos 

da maquinaria algodoeira inglesa sobre as Índias Orientais, cujo governador-geral 

constatava, em 1834-1835: “dificilmente uma tal miséria encontra paralelo na 

história do comércio. As ossadas dos tecelões de algodão alvejam as planícies da 

Índia”319.              

 

Apesar da compreensão histórica de Schwab sobre a tecnologia, diante da tensão 

inevitável em que as contradições sobressaltam à superfície da realidade, o presidente 

executivo do Fórum manobra sua exposição a fim de fomentar a ideia de tecnologia como um 

ente dotado de vontade e de capacidades próprias, como se, por si mesma, ela não se 

dispusesse a resolver as contradições sociais – restando à humanidade, portanto, adaptar-se ao 

seu atual estágio e grau de desenvolvimento. O reforço a tal perspectiva ocorre quando 

enfatiza a necessidade de lideranças não para resolver as desigualdades, mas para administrá-

las, já que o desenvolvimento tecnológico é inevitável e os indivíduos precisam desenvolver 

as habilidades por ele demandadas: “nacional e globalmente, o quadro institucional necessário 

para governar a difusão das inovações e atenuar as rupturas é, na melhor das hipóteses, 

inadequado e, na pior, totalmente ausente”320. Como se as desigualdades ou as próprias crises 

do capital fossem um mero problema de gerenciamento. 

Outra questão que lhe parece relevante diz respeito à centralização de capitais pela 

formação de conglomerados empresariais que operam, majoritariamente, a partir de 

inteligência artificial – o que ele vai chamar de efeito plataforma. Esse modelo empresarial, 

que emparelha compradores e vendedores de uma grande variedade de produtos e serviços, 

ocasiona a formação de poucas plataformas que acabam monopolizando os mercados (no 

Brasil, por exemplo, temos grandes plataformas, entre as quais se destaca a Magazine 

Luiza321). Para Schwab “precisamos encontrar formas de equilibrar os benefícios e os riscos 

das plataformas digitais (incluindo plataformas industriais) que garantam abertura e 

oportunidades às inovações colaborativas”322, ou seja, ele defende a possibilidade de um 

desenvolvimento capitalista arrefecendo os efeitos do próprio desenvolvimento. 

 
319 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: São Paulo: Boitempo, 2017, p. 503-504. 
320 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 18. 
321 A Magazine Luiza é uma empresa brasileira que tem se destacado como plataforma de e-commerce, 

centralizando diversos capitais, especialmente do ramo de tecnologias. Apesar da pandemia de Covid-19, 

entrou pela primeira vez na lista da Forbes em 2020, ocupando a 1.916ª colocação mundial e alcançou valor de 

mercado de US$ 14,9 bilhões. Veja mais em: https://forbes.com.br/listas/2020/05/global-2000-as-maiores-

empresas-brasileiras-de-capital-aberto-em-2020/.  
322 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 23. 

https://forbes.com.br/listas/2020/05/global-2000-as-maiores-empresas-brasileiras-de-capital-aberto-em-2020/
https://forbes.com.br/listas/2020/05/global-2000-as-maiores-empresas-brasileiras-de-capital-aberto-em-2020/
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A ênfase dessas advertências de Schwab vai no sentido, principalmente, dos 

desdobramentos que uma revolução de base tecnológica em tais proporções ocasionará para a 

segurança internacional323 em virtude das duras modificações no mundo do trabalho: o 

aumento do desemprego, o desaparecimento de inúmeras profissões e o impacto disso no 

conjunto da sociedade, especialmente entre as classes médias que, inevitavelmente, tenderão 

largamente ao empobrecimento. Porém, a preocupação expressa pelo autor não leva em 

consideração as condições de vida da maioria da população mundial, mas exatamente o 

contrário. Para o presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, a política da 

cooperação público-privada deve se preparar e construir, como já mencionamos, uma 

narrativa positiva sobre a revolução 4.0, a fim de “evitar uma reação popular contra as 

mudanças fundamentais em curso”324. 

Preocupado com a segurança internacional, o alemão também destaca os efeitos das 

desigualdades sociais mediante a necessidade de equilibrar os avanços da revolução 4.0 nas 

economias desenvolvidas com as demandas da periferia capitalista. Para ele, não se trata de 

um objetivo moral, mas uma questão de segurança do sistema de nações, de mitigar a 

instabilidade política e a crise migratória – tendo em vista que ainda não se tem um panorama 

preciso sobre a transferência de capitais e se os baixos salários serão um fator determinante da 

competitividade entre empresas, ou mesmo, a proporção do desemprego e achatamento dos 

salários nos países do centro. Caso esse processo se confirme, os países mais pobres 

precisarão pensar alternativas ao modelo de industrialização, nas palavras do autor, “se e 

como as economias em desenvolvimento podem aproveitar as oportunidades da quarta 

revolução industrial será uma questão importantíssima para o mundo”325. Contudo, o autor 

não explicita como esses países criarão alternativas em um cenário de subjugação e 

dependência ao capital imperialista326. Há, em verdade, uma constante preocupação com o 

arrefecimento das lutas sociais e mobilizações, combinada à orientação de que lideranças 

políticas e empresariais fomentem uma atmosfera de confiança e a ideia de que a quarta 

revolução industrial deve beneficiar a todos.  

 

Isso causaria um maior número de conflitos e tensões sociais e criaria um mundo 

menos coeso e mais volátil, especialmente porque as pessoas estão hoje muito mais 

conscientes e sensíveis às injustiças sociais e às discrepâncias das condições de vida 

entre diferentes países. (...) a agitação social, a migração em massa e o extremismo 

 
323 Ibidem, p. 91. 
324 Ibidem, p. 19. 
325 Ibidem, p. 57. 
326 Sobre o tema do imperialismo indicamos a leitura de O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história, de 

Virgínia Fontes. 
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violento poderão ser intensificados, criando, dessa forma, riscos para os países em 

qualquer fase de desenvolvimento327. 

 

Para ilustrar as proporções e o impacto das inovações tecnológicas em curso com a 

revolução 4.0, Schwab demonstra a velocidade do crescimento de capitais disruptivos328 em 

comparação com as indústrias de Detroit, da década de 1990 – onde as três maiores empresas 

possuíam capitalização combinada de US$ 36 bilhões, faturamento de US$ 250 bilhões e 1,2 

milhão de empregados. Enquanto isso, no Vale do Silício (em 2014) as três maiores empresas 

apresentavam considerável diferença de capitalização combinada de US$ 1,9 trilhão, 

faturamento de US$ 247 bilhões, no entanto, empregando apenas 137 mil trabalhadores329. 

Apesar dos números praticamente equivalentes de faturamento, o que chama a atenção dos 

capitalistas é, justamente, o capital acumulado obtido a partir de um número expressivamente 

inferior de força de trabalho, substituída pelo uso da inteligência artificial.  

Marx (2017) demonstra que esse fenômeno é possível e se trata de um processo 

combinado. Para manter constante a taxa de lucro pela redução do números de trabalhadores é 

preciso diminuir o trabalho necessário e aumentar o mais-trabalho330, ou seja, menos 

trabalhadores produzindo o equivalente a uma parcela de valor geometricamente maior. Esse 

mecanismo pressupõe, entre outros fatores, diminuir o valor da força de trabalho pela baixa 

do valor dos meios de subsistência – que, por sua vez, implica o aumento da produtividade do 

trabalho também nessas indústrias. Assim, com a redução do valor da força de trabalho e o 

aumento da produtividade, diminui-se o tempo de trabalho necessário e aumenta o mais-

trabalho. No caso da inteligência artificial (IA), portanto, constitui-se como uma força 

produtiva que eleva exponencialmente a produtividade do trabalho, gerando com menos 

trabalho um volume incrivelmente maior de valores de uso, consequentemente, de mais-valor. 

Parece-nos aqui relevante enfatizar que entendemos o valor da força de trabalho como uma 

relação social, portanto, não é determinado simplesmente pela cesta de bens, mas se insere em 

uma complexa teia socioeconômica, cultural e geopolítica, que envolve além das 

características da presença do Estado, entidades de representação e organizações políticas, as 

 
327 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 57. 
328 Capitais disruptivos consistem em empresas que criam produtos ou serviços impulsionadores de novos 

mercados, desestabilizando concorrentes e sob a prerrogativa de romper monopólios. Em geral, são produtos 

ou serviços simples, que ampliam o consumo a um público que antes não os consumia. A ideia foi 

desenvolvida por Clayton Christensen e sua teoria da inovação disruptiva. Como exemplo, podemos citar 

Airbnb, Alibaba, Facebook, Google, Ifood, Uber e Apple. Ver: CHRISTENSEN, Clayton. O dilema da 

inovação: quando as tecnologias levam empresas ao fracasso. São Paulo: M.Books, 2012. 
329 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 19-20. 
330 MARX, Karl. Op. Cit., p. 387. 
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necessidades, os padrões de consumo e de qualificação – que são variáveis dentro da própria 

classe. 

 

É preciso, portanto, que ocorra uma revolução nas condições de produção de seu 

trabalho, isto é, em seu modo de produção e, assim, no próprio processo de trabalho. 

Por elevação da força produtiva do trabalho entendemos precisamente uma alteração 

no processo de trabalho por meio da qual o tempo de trabalho socialmente 

necessário para a produção de uma mercadoria é reduzido, de modo que uma 

quantidade menor de trabalho é dotado da força para produzir uma quantidade maior 

de valor de uso331.  

 

O crescimento do capital dessas empresas de alta tecnologia (as chamadas big tech), 

evidentemente, provocou no conjunto da burguesia, as elites capitalistas, a necessidade de 

seguir com o mesmo ritmo frenético de automação complexa em busca da produção de mais-

valor relativo, a fim de recuperar e ampliar, exponencialmente (tal como as proporções da 

quarta revolução), sua taxa de lucro. Desse modo, torna-se perceptível que o bem-estar, a 

inclusão e a equalização social, narrativas de Davos, nem de longe perpassam a quarta 

revolução industrial, mas sim, o impulso da autovalorização e a acumulação do capital.  

 

Hoje, é possível criar uma unidade de riqueza com muito menos trabalhadores, em 

comparação há 10 ou 15 anos, porque os custos marginais das empresas digitais 

tendem a zero. Além disso, na realidade da era digital, muitas novas empresas 

oferecem “bens de informação” com custos praticamente nulos de armazenamento, 

de transporte e de replicação332.  

 

Embora saibamos que a acumulação é uma tendência, a lei que rege a dinâmica 

capitalista, e que por isso, a tecnologia e as demais forças produtivas estão submetidas à 

garantia da reprodução ampliada do capital, na exposição feita por Klaus Schwab percebemos 

como as inovações e a incorporação de tecnologias de ponta nesse mercado acelerou, de modo 

agigantado, a circulação do capital, portanto, o processo de acumulação. Mais uma 

demonstração de que o desenvolvimento tecnológico, a revolução 4.0, não estão a serviço da 

coletividade e suas necessidades, mas sim, de acumular riqueza para os capitalistas. 

O debate feito for Klaus Schwab gira sempre em torno dos mecanismos para alavancar 

a economia, que para ele, trata-se de recuperar a lucratividade do capital – principal função da 

revolução 4.0. Antes da crise de 2008, conforme Schwab, a taxa de lucro girava em todo de 

5% ao ano com uma perspectiva de dobrar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

mundial a cada 14-15 anos. Todavia, desde 2008, a taxa de lucro se mantém entre 3% a 3,5%, 

 
331 Ibidem, p. 389. 
332 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 20. 
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a mais baixa do pós-guerra, e cuja baixa ventila a possibilidade de uma queda centenária. Essa 

estagnação secular, na avaliação do autor, consiste em uma situação de persistente escassez de 

demanda, e mesmo com taxas de juros próximas a zero, não pode ser resolvida. Ele presume 

que, se confirmada, a tendência é de uma diminuição significativamente maior do PIB 

mundial333.  

Outro empecilho citado pelo autor à recuperação da taxa de lucro diz respeito ao 

envelhecimento da população. A expectativa é de que a população mundial, hoje em 7,2 

bilhões de pessoas, aumente para 8 bilhões até 2030, mas a queda das taxas de natalidade em 

diversas regiões do mundo334, incluindo a América do Sul, é apresentada como uma 

dificuldade para a substituição de mão de obra. O aumento da população idosa combinado à 

redução da população jovem adulta tende a ocasionar, em sua análise, a estagnação de ativos e 

do mercado de risco em virtude das aposentadorias, os saques de prêmios e poupanças, 

portanto, reduzindo as taxas de investimento. Além disso, a baixa na população mais jovem, 

para ele, deve impactar certos nichos, como o imobiliário e de bens duráveis (carros, 

equipamentos eletrônicos, maquinaria etc.), haja vista que essa é a parcela da população mais 

propensa a se arriscar no mercado.  

Com o envelhecimento tendencial dessa população, Klaus Schwab apresenta a 

necessidade – que ele afirma como imperativo econômico – de ampliar drasticamente a idade 

da aposentadoria a fim de prolongar a participação da população na força de trabalho, ao 

mesmo tempo, incorporando o uso das tecnologias emergentes para elevar sua produtividade. 

No Brasil, por exemplo, essa proposição apresentou um efeito prático quase imediato. A 

alteração no sistema previdenciário foi recomendada no relatório Um ajuste justo: análise da 

eficiência e equidade do gasto público no Brasil335, elaborado em 2017 pelo Banco Mundial e 

que tem orientado a política econômica e social brasileira na atualidade, resultando, entre 

outras medidas, na aprovação da Emenda Constitucional nº 103336, em novembro de 2019. 

Klaus Schwab reforça, portanto, que a tecnologia deve ser utilizada para amortizar os dilemas 

relativos ao envelhecimento da força de trabalho pela simplificação do processos de trabalho, 

e não por sua intensificação. Sobre isso, discorreremos mais à frente. 

 

 
333 Ibidem, p. 39-40. 
334 Birth rate, crude (per 1.000 people). Ver:  https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN.  
335 WORLD BANK. Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. 2017. Ver 

o relatório em: www.worldbank.org/pt/country/brazil/publication/brazil-expenditure-rewiew-report.  
336 Essa Emenda Constitucional foi aprovada em 12 de novembro de 2019 e alterou o regime de previdência 

social, além de estabelecer regras de transição. Disponível em: www.planalto.gov.br.  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN
http://www.worldbank.org/pt/country/brazil/publication/brazil-expenditure-rewiew-report
http://www.planalto.gov.br/
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Estes hábitos e padrões podem, naturalmente, mudar conforme as sociedades em 

envelhecimento se adaptam, mas a tendência geral é que um mundo em 

envelhecimento está destinado a crescer mais lentamente, a menos que a revolução 

da tecnologia acione um grande crescimento da produtividade, definida 

simplesmente como a capacidade de trabalhar de forma mais inteligente e não mais 

intensamente337.  

 

Consideremos a perda alarmante de postos de trabalho por todo o mundo e a supressão 

de diversas ocupações, ambas expostas por Schwab. Conquanto, o autor não explica as 

implicações da revolução 4.0 para o trabalho simples e mal remunerado ou quais serão as 

transformações qualitativas que envolverão a vida e as condições de trabalho das massas que 

se encontram nesses segmentos – mesmo com a previsão de que essas ocupações sofrerão 

menos impactos diretos da automação, haja vista a natureza de suas atividades. Além da 

tragédia anunciada de que milhares desses perderão suas únicas fontes de sobrevivência 

(obviamente serão atingidos porque compõem a cadeia produtiva), não há nenhuma 

elaboração específica para essa parcela da população. Evidentemente, isso é impossível na 

abordagem de Klaus Schwab, pois ele esbarraria na verdadeira intenção das elites econômicas 

e nas barreiras constitutivas do próprio capital. Marx nos deixou os fatores sobre essa questão 

ao explicitar que o desenvolvimento das forças produtivas visam ampliar o mais-valor, 

principalmente, pela redução do tempo de trabalho socialmente necessário. 

 

Na produção capitalista, portanto, a economia do trabalho por meio do 

desenvolvimento de sua força produtiva não visa em absoluto a redução da jornada 

de trabalho. Seu objetivo é apenas a redução do tempo de trabalho necessário para a 

produção de determinada quantidade de mercadorias. Que o trabalhador, com o 

aumento da força produtiva de seu trabalho, produza em 1 hora, digamos, 10 vezes 

mais mercadorias do que antes, e, consequentemente, precise de 10 vezes menos 

tempo de trabalho para cada artigo, não o impede em absoluto de trabalhar as 

mesmas 12 horas de antes, tampouco de produzir, nessas 12 horas, 1.200 artigos em 

vez de 120.(...). O desenvolvimento da força produtiva do trabalho no interior da 

produção capitalista visa encurtar a parte da jornada de trabalho que o trabalhador 

tem de trabalhar para si mesmo precisamente para prolongar a parte da jornada de 

trabalho durante a qual ele pode trabalhar gratuitamente para o capitalista338.    

  

 Klaus Schwab reforça que as tensões relativas ao impacto da tecnologia sobre o 

mercado de trabalho, precisamente sobre os empregos, não são recentes. Ele recorre ao alerta 

que Keynes339 tecia sobre a difusão do desemprego, pois, o desenvolvimento das forças 

produtivas se dava de modo muito mais rápido do que a criação de novos usos para o 

trabalho. Schwab discorda da ponderação de Keynes afirmando que “provou-se que isso 

 
337 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 41. 
338 MARX, Karl. Op. Cit., 2017, p. 395-396. 
339 Essas elaborações, dentre outras, podem ser encontradas em: KEYNES, John Maynard. Economic 

possibilities for our grandchildren. Essays in persuasion. Harcourt Brace, 1931. 
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estava errado”340, no entanto, essa discordância não é acompanhada de nenhuma evidência e 

ignora os números crescentes do desemprego em todo mundo que, sem dúvida, tornaram-se 

mais severos desde a crise de 2007 nos Estados Unidos (sobre essa questão discorreremos na 

próxima seção). Mesmo assim, não descarta a possibilidade de que, desta vez, esse fenômeno 

ocorra: “mas e se isso mostra-se verdadeiro dessa vez?”341. Ao mesmo passo em que se diz 

convicto de que as tecnologias emergentes transformarão drasticamente a natureza do trabalho 

em todos os setores e ocupações, Schwab admite a incerteza diante da substituição dos postos 

de trabalho pela automação, portanto, a quantidade de empregos extintos ainda é algo, para 

ele, impossível de quantificar precisamente.  

 O autor destaca dois efeitos concorrenciais da tecnologia sobre os empregos. 

Primeiramente, para ele a tecnologia produz um efeito destrutivo pela substituição do trabalho 

por capital, em termos marxianos, a substituição do componente variável pelo componente 

constante do capital, acarretando o desemprego ou realocação da força de trabalho em outras 

ocupações – mesmo não podendo assegurar quais ocupações sobreviverão. Em segundo lugar, 

Klaus Schwab aponta o efeito capitalizador da tecnologia. Este por sua vez, é resultado do 

aumento da demanda por novos bens e serviços, consequência da inovação tecnológica que 

leva, por meio de novos produtos, a criação de novas profissões, empresas e indústrias. Em 

um constante engodo que não consegue desatar, Schwab reconhece que a capacidade de 

adaptação e a inventividade humanas, por mais incríveis que sejam, estão sujeitas à 

velocidade e à eficiência de governos e líderes empresariais em realizarem essa transição, 

portanto, também não se sabe quais ou como essas novas indústrias, empresas e ocupações 

serão criadas342. Ou seja, até a disposição dos trabalhadores em se flexibilizarem à exploração 

de sua força de trabalho, que é subsumida ao capital, caminha por um campo minado de 

incertezas.  

 Uma contradição importante citada pelo próprio Schwab, são evidências que indicam 

que a quarta revolução industrial tem criado menos postos de trabalho com as novas indústrias 

que surgiram no Século XXI do que as revoluções anteriores. Um levantamento feito pela 

Oxford Martin Programme on Technology343, usando o caso dos Estados Unidos como 

exemplo, aponta que as indústrias surgidas na virada entre os séculos XX e XXI ocupam 

apenas 0,5% da força de trabalho, enquanto as indústrias da década de 1980 ocupou cerca de 

8% e, aquelas dos anos de 1990, ocupavam 4,5%. Schwab parece espantado ao “descobrir” 

 
340 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 45. 
341 Ibidem, ibidem. 
342 Ibidem, p. 45-46. 
343 Centro de pesquisa da University of Oxford. Ver: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/.   

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/
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uma intrínseca relação entre a inovação tecnológica e o desemprego ao observar dados de um 

censo econômico norte-americano. 

 

Ele mostra que as novas ações em tecnologias da informação e em outras 

tecnologias descontinuadoras tendem a elevar a produtividade por meio da 

substituição dos trabalhadores existentes; mas não por intermédio da criação de 

novos produtos que necessitam de mais trabalho para serem produzidos344.   

 

 Um estudo de 2013, também realizado pela Oxford Martin School345 e citado por 

Schwab, quantificou o efeito da inovação tecnológica sobre o desemprego, elencando 702 

profissões conforme sua propensão à automação. A pesquisa conclui que cerca de 47% das 

ocupações dos Estados Unidos serão comprometidas em um amplo escopo de destruição até 

2033 e numa velocidade muito superior às revoluções anteriores. A tendência é que essa 

incidência ocorra, principalmente, em postos de trabalho médio (áreas como telemarketing, 

contábeis, secretariado, esportes, recepção, administração, agricultura, corretagem e logística), 

criando um fosso ainda maior entre as atividades manuais, ocupações precarizadas e de baixos 

salários, e trabalhos complexos e superespecializados (a maioria está nos polos menos 

propensos à automação)346.  

 Em uma notória tentativa de driblar as contradições que se sobressaem no decorrer do 

desenvolvimento de sua exposição, Klaus Schwab argumenta, citando Michael Osborne347, 

que a substituição da força de trabalho não é ocasionada apenas pela automação, mas também, 

pela tendência natural das empresas à simplificação dos empregos pela terceirização em 

plataformas de trabalho (off-shores) e a contratação de trabalho digital, bem como a 

introdução dos algoritmos na realização de tarefas específicas, especialmente as que 

envolvem funções administrativas, tratamento de dados, entre outras. “Ao pensar sobre a 

automação e o fenômeno da substituição, devemos resistir à tentação de polarizar nossos 

raciocínios sobre os impactos da tecnologia em relação ao emprego e ao futuro do 

trabalho”348, conclui. Ora, não seria isso parte do próprio processo de automação? Um 

raciocínio não polarizado seria, então, não refletir sobre o destino da vida de milhares de 

trabalhadoras e trabalhadores em todo o planeta?  

 
344 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 47. 
345 FREY, Carl Benedikt; OSBORNE, Michael A. The Future of Employment: how susceptible are jobs to 

computerisation? Oxford Martin School, 2013. Disponível em: 

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/the-future-of-employment/.  
346 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 48-49. 
347 Especialista em aprendizagem automática, da Oxford Martin School. 
348 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 50. 

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/the-future-of-employment/
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/the-future-of-employment/
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/the-future-of-employment/
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 A fusão das tecnologias digitais, físicas e biológicas, para Schwab, impulsiona o 

trabalho e a cognição humana. Aqui se anuncia o papel da educação diante da quarta 

revolução industrial, garantindo a preparação de uma força de trabalho adequada à essas 

transformações e o desenvolvimento de programas acadêmicos que conciliem a formação e o 

trabalho com máquinas inteligentes, conectadas em rede, com operações cada vez mais 

sofisticadas. Desde o início de sua exposição, Klaus Schwab classifica as universidades como 

parte dos stakeholders, que aqui podemos entender como uma das instituições mutuamente 

relacionadas com a quarta revolução industrial e o seu gigante processo de inovação 

tecnológica. Schwab avalia que os planos de carreiras e o financiamento “favorecem mais as 

pesquisas incrementais e conservadoras que os programas ousados inovadores”349. Sem 

especificar de quais universidades fala ou, muito menos, em quais condições estão as 

universidades a que se refere, percebemos um forte apelo à priorização de cursos de 

graduação, criação de programas de pesquisa e investimentos em áreas empresariais e de 

cunho tecnológico – de uma tecnologia capitalista – em detrimento de formações centradas do 

desenvolvimento humano e à serviço do conjunto da sociedade. Como alternativa a esse 

empecilho ele propõe “incentivar formas mais comerciais de investigação”350 através da 

parceria público-privada para a formação de capital humano351. Os efeitos disso serão 

abordados na terceira seção deste capítulo, quando expomos os desdobramentos da revolução 

4.0 sobre a educação. 

 Para exemplificar o grau de modificação necessária à agenda educacional, o autor cita 

a experiência, já em curso, da automação nas atividades de produção escrita – o que ele 

chama de geração automatizada de narrativas – onde um algoritmo sofisticado pode criar 

narrativas com estilo e conteúdo adequados à um público específico. O jornal The New York 

Times realizou um teste com esses algoritmos em que foram produzidas duas peças 

jornalísticas que, de tão semelhantes, não havia como identificar qual das duas fora elaborada 

por humanos. Schwab cita também uma empresa de narrativas automatizadas352, a Ciência da 

Narrativa, cofundada por Kristian Hammond. Este último estimou que, até meados da década 

de 2020, cerca de 90% das notícias poderão ser geradas por algoritmos – a maioria delas, com 

intervenção humana restringida à criação do próprio algoritmo. Por uma questão de 

 
349 Ibidem, p. 34. 
350 Ibidem, ibidem. 
351 Ver SCHULTZ, Theodore W. O capital humano: Investimentos em educação e pesquisa. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1973. 
352 As empresas de narrativas automatizadas têm sido apontadas, desde 2018, como principais agentes 

propagadores das chamas fake news e influenciado, sobremaneira, a estabilidade política em diversos países e 

processos eleitorais, como é o caso do Brasil. 
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delineamento desta pesquisa, não discorreremos aqui sobre aspectos éticos e as implicações 

sociais, políticas e jurídicas advindas desse mercado, contudo, não podemos passar 

despercebidos ao fato de que as mídias sociais cumprem um importante papel para a educação 

de grande parte da população. 

 Nesse cenário, Klaus Schwab avalia ser fundamental identificar as tendências laborais 

futuras, os conhecimentos e capacidades cognitivas indispensáveis a esse novo momento. Um 

relatório elaborado pelo Fórum Econômico Mundial acerca do futuro do trabalho353 indicou 

que, até 2020, as principais demandas do mercado da revolução 4.0 são capacidades relativas 

à resolução de problemas complexos, questões sociais e de sistemas. Habilidades físicas, 

domínio técnico e operações simples se tornam cada vez mais secundárias. O período inicial 

da década de 2020, estima, será o mais crucial para essa transição, com perspectivas de 

emprego achatadas globalmente, alta rotatividade de ocupações e grande flexibilidade na 

apropriação constante de domínios distintos354. Sob esse prisma torna-se, portanto, 

imprescindível o ajuste de currículos escolares, programas acadêmicos e reestruturação dos 

sistemas de ensino. Consequentemente, uma profunda alteração das políticas educacionais em 

geral. 

 

As definições tradicionais de trabalho qualificado dependem da presença de 

educação avançada ou especializada e um conjunto definido de competências 

inscritas a uma profissão ou especialização. Dada a crescente taxa das mudanças 

tecnológicas, a quarta revolução industrial exigirá e enfatizará a capacidade dos 

trabalhadores em se adaptar continuamente e aprender novas habilidades e 

abordagens dentro de uma variedade de contextos355. 

 

 Outro fator importante que afirma o elo entre o futuro do trabalho e a educação, é 

expresso na natureza desse trabalho no contexto da revolução 4.0. O paradigma do trabalho na 

quarta revolução industrial é a chamada economia sob demanda, que tem provocado 

alterações substanciais na forma de exploração do trabalho e da produção de valor. A divisão 

do trabalho não ocorre mais, majoritariamente, no ambiente das fábricas ou das empresas. Ela 

agora se dá “em nuvem”, pulverizada, remotamente, individualizada. As tarefas, divididas e 

separadas conforme as especificidades de sua realização, são depositadas em uma nuvem na 

rede, ou seja, conectada à internet, e potenciais trabalhadores com os atributos julgados 

necessários, de qualquer lugar do mundo, podem executá-las. Nesse paradigma da economia 

 
353 WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs: employment, skills and workforce strategy for the 

Fourth Industrial Revolution. Genebra, 2016. 
354 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 50-51. 
355 Ibidem, p. 55. 
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de demanda, as vantagens para as empresas são explícitas: com trabalhadores autônomos, elas 

estão livres de obrigações com salários mínimos, tributos ou benefícios sociais. Citando o 

diretor executivo de uma empresa no Reino Unido, a MBA & Company, Klaus Schwab 

reforça o ápice da quarta revolução: “você, agora, pode trabalhar com quem quiser, quando 

quiser e exatamente como você quiser. E, já que não são empregados, você não precisa mais 

lidar com as dificuldades e normas do trabalho”356. 

 Em uma falha tentativa de expor beneficios à população trabalhadora357, o autor 

menciona, de início, a liberdade de escolher entre trabalhar ou não – sem explicar como as 

pessoas sobreviverão caso “escolham” não trabalhar. Em seguida, apresenta a mobilidade 

infinita por fazerem parte da “rede mundial virtual”, fenômeno que ele designa por 

terceirização internacional358, o que permite “muita liberdade, menos estresse e maior 

satisfação no trabalho”359. Klaus Schwab encena, em uma proporção cínica, a dúvida de que a 

economia de demanda e o trabalho digital possam acarretar o aumento da desregulamentação 

e exploração do trabalho, perda de direitos trabalhistas e de negociações coletivas, além do 

incessante deslocamento de trabalhadores, pela nuvem, em busca de tarefas para compor um 

salário. A preocupação logo se perde com uma questão, conforme já mencionamos, que lhe 

acompanha: “será que isso criaria uma grande fonte de agitação social e instabilidade 

política?”360. O autor insiste em sua argumentação e assevera: “é preciso estar ciente, no 

entanto, de uma reação reguladora que reafirme o poder dos formuladores de políticas no 

processo e cause tensão às forças adaptativas de um sistema complexo”361. Schwab, na 

verdade, comenta a moderna condição da massa trabalhadora mundial diante do espetáculo da 

quarta revolução industrial, este deus ex machina da inovação tecnológica, cuja entrada 

apoteótica no palco do Século XXI tem arrastado e dá sinais de que esmagará, sem 

misericórdia, uma imensidão incontável de pessoas. 

 
356 Ibidem, p. 58. 
357 “Segundo dito por Arun Sundararajan, professor da Stern School of Business da Universidade de New York 

(NYU), na coluna do jornalista Farhad Manjoo no jornal The New York Times: “talvez cheguemos a um 

futuro em que parte da força de trabalho terá uma carteira de coisas para gerar sua renda – você pode ser 

motorista da Uber, comprador da Instacart, locador da AirBnb e trabalhar na TaskRabbit”. SCHWAB, Klaus. 

A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2019, p. 58.  
358 Essas experiências já existem e alcançam nichos de trabalhadores e empresas em diversos locais do planeta, 

como é o caso da Amazon Mechanical Turk (MTurk). Esta, por exemplo, é um mercado de crowdsourcing 

(espécie de produção coletiva e pulverizada entre indivíduos e empresas) que permite empresas contratarem 

trabalho autônomo e de trabalhadores oferecerem sua força de trabalho para realização de tarefas, ambas, de 

qualquer lugar do mundo. Para mais informações ver: www.mturk.com.  
359 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 58. 
360 Ibidem, p. 59. 
361 Ibidem, ibidem. 

http://www.mturk.com/
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 A exposição de A Quarta Revolução Industrial aqui realizada, buscou apresentar um 

panorama acerca da revolução 4.0, seus pressupostos e impactos sociais gerais, destacando a 

relação entre o futuro do trabalho e a educação, bem como a propaganda da inovação 

tecnológica realizada por Klaus Schwab. A seguir, demonstraremos mais implicações da 

revolução 4.0 nessa mesma relação, agora, centrados no papel desempenhado pelos 

organismos internacionais, com ênfase, o Fórum Econômico Mundial. 

 

4.2 Os organismos internacionais e a quarta revolução industrial: o Fórum Econômico 

Mundial como agência de propaganda da revolução 4.0  

 

No contexto do capital financeiro e digital, os organismos internacionais 

desempenham um importante papel como agentes políticos e intelectuais do capitalismo; 

atuam como tentáculos do Estado em sua generalidade, na medida em que elaboram e 

deliberam as agendas dos países, sobre suas políticas econômicas e sociais, principalmente 

daqueles que estão na periferia do mundo, articulando-as ao desenvolvimento capitalista e das 

forças produtivas, aqui com destaque, a tecnologia. A década de 1970 representou, para a 

periferia do sistema de Estados, o anúncio da sistematização dos papéis dos organismos 

internacionais criados em Bretton Woods362. 

A partir do cenário desenhado no pós-guerra, em janeiro de 1971, em Davos (Suíça), 

foi realizado o Primeiro Simpósio Europeu de Gestão que, mais tarde, em 1987, 

transformaria-se no Fórum Econômico Mundial. Este último é uma organização internacional 

de cooperação público-privada, que tem a finalidade de servir, junto aos demais organismos 

internacionais, como plataforma global que orienta a política econômica dos governos, 

principalmente, daqueles países que estão à margem ou pleiteiam aproximação com o centro 

capitalista. O Fórum tomou a forma de encontros anuais, na mesma cidade de sua fundação, 

onde são tratadas questões tais como: a paz mundial, a relação entre o Oriente e Ocidente, 

além das tendências e inovações nas mais diversas áreas, como por exemplo, tecnologia da 

 
362 O Tratado de Bretton Woods foi um acordo firmado por diversos países, incluindo o Brasil, em julho de 1944 

na cidade norte-americana de mesmo nome. Em vias de encerramento da Segunda Guerra, os Estados Unidos e 

seus aliados se anteciparam em discutir os rumos da política e da economia globais que, a partir de então, 

seriam seguidos. O objetivo do encontro era definir os parâmetros que regeriam a economia mundial, 

modelando as relações político-econômicas de modo que garantissem, ao mesmo tempo, o livre comércio, 

especialmente para os produtores norte-americanos, a abertura dos mercados estrangeiros ao capital 

estadunidense e o acesso irrestrito à matérias-primas necessárias àquela que se tornara a maior potência 

econômica e militar do planeta, os Estados Unidos. MARTINS, Maria Artemis Ribeiro. Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC): a educação como legitimação e dominação social. Dissertação. 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE), 2016, p. 20. 
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informação, segurança global, arquitetura e filantropia. Nessas reuniões, países de economias 

de crescimento acelerado e emergentes, como China e Índia, também buscam ampliar e 

estreitar laços políticos e comerciais com a comunidade internacional363.  

 Davos (termo comumente atribuído ao Fórum), tem se constituido, ao longo dos 

últimos cinquenta anos, como uma plataforma das mais decisivas para os rumos da sociedade 

global, onde grande parte da política econômica mundial é concebida, refinada e encaminhada 

com propostas de intervenções. O Fórum Econômico Mundial (WEF) está moldando agendas 

globais, regionais e da indústria, envolvendo cerca de mil empresas-membro364 e organizações 

internacionais, governos, sociedade civil, universidades públicas e privadas. Todavia, essa não 

é uma ação recente: desde sua fundação, fomenta-se o Davos Spirit, um conceito elaborado 

por Klaus Schwab, que versa sobre participação multissetorial, colaboração e intercâmbio 

cooperativo entre países.  

 Neste mesmo ano, em 1971, Schwab sistematizou algumas de suas ideias e lançou seu 

primeiro livro Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau (Gestão Moderna 

Empresarial em Engenharia Mecânica), e sob sua liderança, o Fórum passou a impulsionar 

em diferentes partes do mundo a negociação entre governos, bem como a aproximação entre 

iniciativa pública e privada. Desde então, o presidente executivo do Fórum (WEF) atua como 

intelectual da plataforma, com vasta produção de conteudo político e norteador para agenda 

global de governos e corporações365. Além disso, Klaus também é fundador de diversos 

centros de formação de jovens líderes (público entre vinte e quarenta anos), com forte 

propaganda do empreendedorismo, gestão empresarial e preparação para sua atuação como 

lideranças políticas por todo o mundo366. Entre uma ampla agenda construída desde sua 

fundação em 1971, e considerando o atual estágio do capital financeiro e digital revelado com 

a quarta revolução industrial – que avança a nível global –, a atuação do Fórum Econômico 

Mundial (WEF) se dirige ao intuito de delinear as ações a serem estabelecidas pelos países e 

que sejam, segundo o seu presidente executivo Klaus Schwab, mais “adequadas, proativas e 

abrangentes, em colaboração com nossos parceiros, membros e constituintes”367.  

 
363 WORLD ECONOMIC FORUM. The World Economic Forum: a partner in shaping history (1971-2020), p.  

9. Disponível em: https://www.weforum.org/about/history. 
364 As empresas-membros que compõem o Fórum Econômico Mundial são, em geral, gigantes capitais de 

diversos ramos, como por exemplo, tecnologias (Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, PayPal, 

Xiaomi), alimentos (Nestlé), fármacos (Novartis), bancos (Grupo Safra, Itaú), energia (Eletrobras) e minérios 

(Vale). A relação completa está no site do WEF: https://www.weforum.org/about/our-partners.  
365 WORLD ECONOMIC FORUM. The World Economic Forum: a partner in shaping history (1971-2020), 

2020, p. 10-11. Disponível em: https://www.weforum.org/about/history.  
366 Ver: https://www.weforum.org/. Acesso em: 02/10/2020. 
367 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 6. 

https://www.weforum.org/about/history
https://www.weforum.org/about/our-partners
https://www.weforum.org/about/history
https://www.weforum.org/
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 A questão da tecnologia e suas implicações sobre os rumos da humanidade e das 

relações sociais de produção estão na agenda do Fórum Econômico Mundial (WEF) desde a 

primeira reunião da organização. O próprio Fórum adota tecnologias de ponta para realizar 

seus trabalhos, interagindo com seus acionistas e especialistas à distância, de qualquer lugar 

do mundo. Como engenheiro, Klaus Schwab é um entusiasta das tecnologias emergentes, 

desde plataformas interativas aos mais novos avanços das ciências médicas. Por isso, utiliza 

os eventos e ações de propaganda do Fórum para destacá-las – como o Encontro Anual de 

Novos Campeões368 e a lista anual de Tecnologia Pioneiros369.   

 Em 2016 os especialistas da plataforma (o Fórum) estimavam uma redução de pelo 

menos 5 milhões de empregos370 entre as principais economias do mundo, que correspondem 

a 67% da força de trabalho global até 2020371, sendo o crescimento desses números ainda 

indefinido, portanto, tornou-se urgente a discussão e averiguação das tendências de modo 

mais consistente. Em virtude desse prognóstico sobre a situação do trabalho a nível mundial, a 

reunião daquele ano em Davos-Klosters372 teve como pauta e tema “Para dominar a Quarta 

Revolução Industrial”373. Na ocasião desta reunião, os participantes (governantes, sociedade 

civil, juventudes e religiosos, além de empresários, executivos e artistas) demonstraram 

 
368 Também conhecido como “Davos de Verão”, o encontro ocorre anualmente, desde 2007, na China. 

Organizado pelo Fórum, participam empresas de destacado crescimento global, principalmente de países 

emergentes com crescimento acelerado, como China, Índia, Rússia e Brasil, além de organizações de alto 

potencial dos países desenvolvidos. A reunião também discute, entre outros temas, a organização da próxima 

geração de líderes globais (dos setores públicos e privados). Para maiores informações: 

https://www.weforum.org/search?query=the+Inaugural+Annual+Meeting+of+the+New+Champions. Acesso 

em: 02/10/2020. 
369 Lançada em 2000, a relação é composta por empresas que estão envolvidas no desenvolvimento e 

implantação de novas tecnologias e inovações, com relevante impacto nos negócios e na sociedade. Todos os 

anos um número limitado de empresas concorre à lista, onde também são mencionadas as iniciativas, 

atividades, eventos, percepções de ponta e novas perspectivas do Fórum para questões globais. Por atuar como 

organização para cooperação público-privada, o Fórum Econômico Mundial desenvolve um trabalho junto aos 

Pioneiros em Tecnologia para definir a agenda global em questões-chave, a partir das demandas do atual 

cenário mundial e para as quais necessitam de respostas da inovação tecnológica. O Fórum também articula a 

relação dos pioneiros com os líderes dos setores público. Disponível em: 

https://www.weforum.org/communities/technology-pioneers. Acesso em: 02/10/2020. 
370 Conforme o prognóstico de 2016, a projeção foi de que os setores administrativos e de escritório serão os 

mais afetados. Todas as indústrias terão aumento das funções automatizadas, incluindo a medicina (com a 

telemedicina). Também serão impactados os setores de energia, construção e extração, entretenimento, além do 

setor jurídico. A maior demanda será em inteligência artificial (IA) e big data. As mulheres já serão as mais 

afetadas com a indústria 4.0: até 2020, apenas uma a cada cinco mulheres conseguirá emprego, ao passo que 

um a cada três homens se manterá empregado. WORLD ECONOMIC FORUM; GLOBAL ALLIANCE FOR 

TRADE FACILITATION. The Global Enabling Trade Report 2016. Disponível em: 

https://www.weforum.org/reports/the-global-enabling-trade-report-2016.  
371 Ver: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-01/quarta-revolucao-industrial-e-tema-do-

forum-economico-mundial-em-davos. Acesso em: 02/10/2020. 
372 Davos é uma comuna da Suíça, onde ocorrem anualmente as reuniões do Fórum Econômico Mundial. 
373 “Quarta revolução industrial é tema do Fórum Econômico Mundial em Davos”. Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-01/quarta-revolucao-industrial-e-tema-do-forum-

economico-mundial-em-davos. Acesso em: 02/10/2020.  

https://www.weforum.org/search?query=the+Inaugural+Annual+Meeting+of+the+New+Champions
https://www.weforum.org/communities/technology-pioneers
https://www.weforum.org/reports/the-global-enabling-trade-report-2016
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-01/quarta-revolucao-industrial-e-tema-do-forum-economico-mundial-em-davos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-01/quarta-revolucao-industrial-e-tema-do-forum-economico-mundial-em-davos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comuna_su%C3%AD%C3%A7a
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-01/quarta-revolucao-industrial-e-tema-do-forum-economico-mundial-em-davos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-01/quarta-revolucao-industrial-e-tema-do-forum-economico-mundial-em-davos
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disposição em incorporar discussões e parcerias em torno da então chamada revolução 4.0 de 

modo permanente na agenda do Fórum Econômico Mundial (WEF) e reproduzi-las em todos 

os países representados, como o Brasil. A reunião reforçou a necessidade de aproveitar essa 

nova revolução para alavancar negócios relativos à tecnologia. É importante ressaltar que esse 

protagonismo do Fórum na produção intelectual e política para o capital internacional tem 

exercido papéis decisivos para os rumos e transformação das políticas educacionais dos 

países, em intervalos cada vez mais rápidos374. 

 Apesar de outros dilemas permanentes perpassarem a reunião do Fórum em 2016 

(alterações climáticas, armas de destruição em massa, crises econômica, hídrica e migratória, 

produção energética), membros e participantes presentes concordaram que era crucial 

concentrar a atenção nas interrupções causadas pela mudança tecnológica no mundo. De 

Davos, foram organizadas reuniões regionais375 para dar continuidade às discussões em 

virtude da dimensão do impacto previsto que a inovação da tecologia tem causado no mundo 

do trabalho. Conforme Schwab, a fusão de tecnologias fisicas, digitais e biológicas amplia 

exponencialmente as possibilidades de inovação em diversas áreas (o que o faz caracterizá-la 

como uma nova revolução, a quarta revolução industrial).  

 Essa revolução se combina a efeitos massivos e dramáticos sobre os sistemas políticos, 

sociais e econômicos. O presidente executivo enfatizou que “a velocidade, escala e natureza 

sistêmica dessa transformação têm o potencial de desagregar todos os setores e questionar a 

essência da natureza e identidade humanas”376, por conseguinte, nem a essência do modo de 

produção capitalista. Sua premissa foi reforçada com a apresentação da campanha 

desenvolvida pelos Estados Unidos acerca da cura do câncer pelo vice-presidente 

estadunidense da época, Joe Biden, além de pesquisadores da área, como Elizabeth 

Blackburn, integrante da delegação norte-americana e ganhadora do Prêmio Nobel de 

Medicina de 2009, na ocasião, presidente do Salk Institute da Universidade da Califórnia, em 

São Francisco. Ela afirmou que “à medida que o câncer está evoluindo, temos que promover 

 
374 WORLD ECONOMIC FORUM. The World Economic Forum: a partner in shaping history (1971-2020), p. 

327. Disponível em: https://www.weforum.org/about/history.  
375 Reuniões em Kigali, Ruanda; Medellín, Colômbia; Kuala Lumpur, Malásia; e Nova Delhi, Índia; todas com 

foco na Quarta Revolução Industrial. WORLD ECONOMIC FORUM. The World Economic Forum: a 

partner in shaping history (1971-2020). Disponível em: https://www.weforum.org/about/history. 
376 “The speed, scale and systemic nature of this transformation have the potential to disrupt all sectors and call 

into question the essence of human nature and identity”.World Economic Forum. The World Economic 

Forum: a partner in shaping history (1971-2020), p. 328. Disponível em: 

https://www.weforum.org/about/history.  

https://www.weforum.org/about/history
https://www.weforum.org/about/history
https://www.weforum.org/about/history
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formas de compartilhar dados entre os cientistas”377. As considerações tecidas pela equipe 

estadunidense presente em Davos no ano de 2016 evidenciam como o centro capitalista, 

dirigido pelos Estados Unidos, tem utilizado o intercâmbio comum às ciências e entre 

pesquisadores – como o caso de pesquisas e tratamentos em torno da cura do câncer – para 

explorar e compartilhar amplamente dados e informações, construindo assim, a justificativa 

para uma coleta dinâmica de big data378. 

 Ainda em 2016, o Fórum Econômico Mundial (WEF) anunciou o lançamento da Rede 

de Conselhos do Futuro Global379, a fim de orientar governos, empresas e comunidades para 

a chegada da quarta revolução industrial, subsidiando-os politicamente para resolução de 

questões de níveis globais e regionais, bem como demandas relativas às indústrias. No mesmo 

ano, o Fórum lançou o Centro para a Quarta Revolução Industrial380 em São Francisco, uma 

plataforma de interação e percepção de impacto nas mudanças científicas e tecnológicas381 na 

mesma região do Vale do Silício382, a fim de acelerar as alterações nas formas de trabalho, nas 

relações interpessoais e ditar novos padrões à cultura profissional em geral, ou seja, no 

próprio modo de vida em nível global. As forças políticas e econômicas seguem empenhadas 

no projeto individual de acumulação do capital, ignorando necessidades sociais da população 

e, até mesmo, a cooperação com pequenos capitais individuais.  

 Foi apresentado também na reunião de Davos, o relatório The Future of Jobs: 

employment, skills and workforce strategy for the Fourth Industrial Revolution (O Futuro dos 

Empregos: Emprego, Habilidades e Estratégia de Força de Trabalho para a Quarta 

 
377 “As cancer is evolving, we have to promote ways of sharing data among scientists”. World Economic Forum. 

The World Economic Forum: a partner in shaping history (1971-2020), p. 328. Disponível em: 

https://www.weforum.org/about/history 
378 “especialistas e cientistas de dados já caracterizam o Big Data como uma junção de 5 Vs, a saber: volume, 

velocidade, variedade, veracidade e valor. Ademais, o volume é a característica mais reconhecida neste 

conceito, e diz respeito ao tamanho do repositório de dados e dos arquivos armazenados, bem como a 

capacidade de processar esses dados, que é denominada de Big Data Analytics. A velocidade está ligada ao 

tempo de processamento (tempo real ou não) dos dados no Big Data. A variedade está interligada as categorias 

de dados que podem advir de sistemas estruturados e não estruturados (e-mail, Facebook, etc). A veracidade 

diz respeito à autenticidade e sentido dos dados. O valor é o retorno do investimento que deve existir quando 

uma solução de Big Data é implantada”. PATRÍCIO, Thiago Seti; MAGNONI, Maia da Graça Mello. 

Mineração de dados e big data na educação. In: Revista Geminis, São Carlos, UFSCAR, v. 9, n. 1, p. 57-75, 

jan/abr 2018. 
379 Para maiores informações: https://www.weforum.org/communities/global-future-councils.  
380 Foram criados quatro outros centros para a quarta revolução industrial - na China, Japão, Índia e Dubai - 

criando uma rede de centros para o desenvolvimento de soluções para os desafios da 4ª Revolução Industrial. 

WORLD ECONOMIC FORUM. The World Economic Forum: a partner in shaping history (1971-2020), p. 

332. Disponível em: https://www.weforum.org/about/history. Outras informações sobre o Centro para a Quarta 

Revolução Industrial: https://www.weforum.org/centre-for-the-fourth-industrial-revolution/.  
381 WORLD ECONOMIC FORUM. The World Economic Forum: a partner in shaping history (1971-2020), p. 

331. 
382 Principal polo de inovação e de tecnologia do mundo, onde estão concentrados os maiores capitais do planeta 

Ver: https://www.weforum.org/search?query=silicon+valley.  

https://www.weforum.org/about/history
https://www.weforum.org/communities/global-future-councils
https://www.weforum.org/about/history
https://www.weforum.org/centre-for-the-fourth-industrial-revolution/
https://www.weforum.org/search?query=silicon+valley
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Revolução Industrial)383, que destacou como as tecnologias emergentes, da inteligência 

artificial à biotecnologia, vem causando de modo acelerado, nos últimos quatro anos, uma 

ruptura generalizada não apenas nos modelos de gestão e de negócios (os diferentes ramos 

dos capitais individuais), mas, especialmente no mercado de trabalho, destacando a urgência 

de uma ação adaptativa hoje. Portanto, exigindo adequação da educação e de formação das 

capacidades da massa trabalhadora, a força de trabalho, às exigências impostas pelo processo 

de fusão entre os três campos centrais de tencologias supracitados, sobre os quais se assenta a 

revolução 4.0. 

 O relatório The Future of Jobs (O Futuro dos Empregos) realizou uma pesquisa com 

grandes executivos, diretores de recursos humanos, estrategistas e líderes empresariais, de 

diversas indústrias, nas quinze principais economias do mundo – entre desenvolvidas e 

emergentes – a fim de aferir as tendências e o futuro dos empregos. Desde 2015, os dados 

indicavam que a força de trabalho global passaria por profunda instabilidade entre diversas 

ocupações. No relatório foi apontado, com precisos detalhes, o cenário entre 2015 até 2020: a 

perspectiva seria de uma redução de 5,1 milhões de empregos no mundo até 2020, em virtude 

das mudanças disruptivas do mercado (migração de capitais), e de 7,1 milhões no total384 – 

pela inserção de tecnologias emergentes em diversos segmentos empresariais – como a 

redundância385, a automação386, bem como a desintermediação (por exemplo, com o uso da 

internet, que abrevia drasticamente o processo de circulação do capital)387. As perdas dos 

empregos, conforme o relatório, seriam parcialmente compensadas posteriormente pela 

criação de 2,1 milhões de vagas em funções cada vez mais especializadas, como informática, 

matemática, arquitetura e engenharia, contudo, sem um prazo definido para isso388. 

Explicitamente, a compensação da qual se fala não apenas é insuficiente para administrar o 

quadro do desemprego estrutural, mas também ilusória, pois aprofunda a tendência do capital 

 
383 Disponível em: https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/. 
384 WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs: employment, skills and workforce strategy for the 

Fourth Industrial Revolution, p.1.  
385 No backup comum de uma empresa, as informações são duplicadas e armazenadas em um espaço físico, o 

que não garante proteção contra a perda de informações por eventos acidentais ou intencionais. A redundância 

funciona como uma espécie de backup, no qual todas as informações financeiras, sistemas e programas de uma 

empresa ficam armazenados em nuvem, ou seja, protegidos de erros da ação humana e de desastres naturais. 
386 A automação à qual se refere a Revolução 4.0 não diz respeito à mera substituição de trabalho humano por 

máquinas, ou, o aumento da composição orgânica do capital, como já demonstrara Marx. O nível de 

automação para o Século XXI corresponde ao desenvolvimento da inteligência artificial (IA), uma tecnologia 

profundamente flexível e adaptativa, que pode ser usada para resolver problemas de grandes proporções e 

extremamente complexos, como por exemplo, cirurgias de alto risco. 
387 Sobre esse tema, ver: DANTAS, Marcos. Economia política da informação e comunicação em tempos de 

internet: revisitando a teoria do valor nas redes e no espetáculo. In: Liinc em Revista, v.8, n.1, março, 2012, 

Rio de Janeiro, p. 283-307. Disponível em: http://www.ibict.br/liinc.  
388 WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs: employment, skills and workforce strategy for the 

Fourth Industrial Revolution, p. 1.  

https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
http://www.ibict.br/liinc
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em ampliar o mais-valor relativo e a superpopulação relativa (ou exército industrial de 

reserva), fenômeno revelado por Marx quando este discutiu a compensação de trabalhadores 

deslocados pela maquinaria. 

 

Uma série inteira de economistas burgueses, como James Mill, MacCulloch, 

Torrens, Senior, John Stuart Mill etc., sustenta que toda maquinaria que desloca 

trabalhadores sempre libera, simultânea e necessariamente, um capital adequado 

para ocupar esses mesmos trabalhadores. (...). Em vez da liberação, temos aqui a 

sujeição do capital a uma forma em que ele cessa de se intercambiar com a força de 

trabalho, isto é, a transformação do capital em capital constante. (...). A cada 

aperfeiçoamento da maquinaria, ele ocupará cada vez menos trabalhadores389.  

 

 Os dados apontaram categorias de trabalho e ocupações emergentes consideradas de 

extrema relevância para a indústria até 2020, que se destacaram pela frequência com a qual 

foram mencionadas em praticamente todos os tipos de indústrias e países analisados, e foram 

agrupadas em duas grandes áreas predominantes. Analistas de dados foram os principais, pois 

em geral, as empresas os consideram essenciais para auxiliá-las com as transformações 

tecnológicas e o manejo de dados.  Em segundo lugar estão funções  relacionadas às vendas, 

pois mediante as rupturas no mercado provocadas pela quarta revolução industrial, as 

empresas acreditam que praticamente todos os setores precisarão de especialistas atuando na 

comercialização de produtos e serviços. Isso devido às inovações de natureza técnica ou 

devido a novos nichos de mercado que precisarão ser explorados (clientes empresariais ou 

governamentais, consumidores individuaias não familiarizados com os novos ramos 

industriais, além da adequação aos perfis geracionais)390.  

 Além dos impactos socioeconômicos e sobre a divisão internacional do trabalho 

provocados pelas inovações tecnológicas da quarta revolução industrial, essas modificações 

na indústria e no mercado acarretam, desde 2015, implicações substanciais sobre o processo 

formativo e de recrutamento por todo o mundo, estabelecendo novos requisitos de 

habilidades, padrões de treinamento e de gestão. A direção do Fórum Econômico Mundial, 

com este relatório, advertiu os países sobre os riscos dessas transformações para a 

governabilidade, especialmente em países que não antecipem esses efeitos e elaborem uma 

forte política de empregos e de realocação da força de trabalho.  Quanto aos líderes do setor 

privado, estes também reconhecem os conflitos iminentes, mas ainda não apresentam ações 

 
389 MARX, Karl. Op. Cit., p. 510. 
390 WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs: employment, skills and workforce strategy for the 

Fourth Industrial Revolution, p.1. 
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efetivas: mais de dois terços dos entrevistados acreditam que um novo planejamento da gestão 

e da qualificação para os trabalhadores é uma prioridade muito alta391.  

 A mudança disruptiva dos mercados e suas implicações para a formação da força de 

trabalho aparecem como fatores críticos, pois, atualmente, apenas 53% dos diretores de 

recursos humanos pesquisados avaliam dispor de estratégias adequadas à organização e ao 

preparo dos trabalhadores que conseguirem migrar ou ingressar nas novas ocupações. 

Primeiro porque reconhecem pouca precisão e apropriação sobre os tipos de mudanças 

provocadas pelas tecnologias emergentes, portanto, os limites de previsibilidade quanto a elas. 

Daí surgem desafios cada vez maiores em alinhar a formação da população trabalhadora às 

inovações das empresas. Segundo, a crise econômica que se arrasta e se combina às pressões 

pela lucratividade de curto prazo392. Essa é uma tendência da produção capitalista, como 

demonstramos no segundo capítulo desta tese: o desenvolvimento tecnológico com a 

finalidade de acelerar e abreviar a rotação do capital (anulando o espaço pelo tempo). 

Entretanto, agora a própria inovação tecnológica interrompe esse processo de aceleração. 

 Perpassando todas as indústrias e áreas pesquisadas, o relatório The Future of Jobs (O 

Futuro dos Empregos) mostrou que, em cerca de dois terços delas, os entrevistados citam o 

planejamento da força de trabalho como principal estratégia para orientar a requalificação de 

funcionários atuais e a elaboração de um novo perfil para os futuros. Dessas empresas, 

conforme o relatório, cerca de 50% demonstram maior probabilidade de investir recursos 

próprios em requalifcação, apoiar a mobilidade e a rotação de funcionários dentro da própria 

empresa ao invés de contratar trabalhadores temporários ou expatriados. Também apresentam 

maiores chances em considerar a contratação de mão de obra feminina, negra e de demais 

grupos sociais secundarizados. No entanto, a equipe técnica do Fórum responsável pela 

pesquisa, considera que duas abordagens importantes foram subutilizadas, a saber, o 

reaproveitamento da força de trabalho madura e a experiência acumulada de funcionários 

mais velhos, além da parceria com instituições públicas para a qualificação e a requalificação 

da mão de obra (medida citada apenas por 20% dos entrevistados). Para o staff do Fórum 

Econômico Mundial, esta última é uma medida-chave para a indústria 4.0, reforçando sua 

política de cooperação público-privada que, obviamente, favorece e amplia o processo de 

privatização dos sistemas de ensino públicos393. 

 
391 Ibidem, p. 6.  
392 Ibidem, ibidem.  
393 Ibidem, ibidem. 
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  Considerando os resultados e as tendências observadas na pesquisa aqui referida, nota-

se a constante tensão das lideranças do Fórum Econômico Mundial em virtude dos impactos 

que a mudança disruptiva, provocada pela revolução 4.0, tem causado ao futuro do emprego: 

por um lado, grupos que apostam em oportunidades ilimitadas de ocupações que surgirão à 

medida em que avança o processo de consolidação das empresas e indústrias emergentes; por 

outro, aqueles que prevêem uma substituição massiva de mão-de-obra e deslocamento de 

empregos de modo muito mais veloz que a capacidade das lideranças políticas e empresariais 

em administrar uma transição, equiparada em ritmo e volume, de toda essa força de trabalho. 

As revoluções industriais anteriores são tomadas como parte da análise que, explicitamente, 

tenta minimizar esses conflitos. Contudo, elas mesmas confirmam a possibilidade de que a 

segunda hipótese se confirme: em todas, passarem-se décadas até equilibrar qualificação e 

demandas dos mercados, e, construir instituições educacionais para formar força de trabalho 

em larga escala. E na progressão geométrica da quarta revolução industrial, caso não se 

pretenda um colapso social, com o desemprego e a desigualdade crescentes, um consumo 

encolhido, uma transição demorada sequer pode ser cogitada394. Tais efeitos descendem do 

proprio desenvolvimento do capital, todavia e afirmando o papel do estado, este coloca para 

os governos a responsabilidade de gerenciar os riscos e mitigar suas consequências.  

 Por esse viés os desdobramentos da revolução 4.0 sobre a educação vão ganhando 

contornos mais definidos. É preciso formar “talentos”, pessoal com capacidade de moldar, 

gerenciar e dirigir esse processo, e aqui, a histórica dualidade educacional se confirma. Para 

adequar a formação das massas às demandas do novo paradigma das inovações tecnológicas 

no Século XXI, é preciso que os governos e as empresas, ou seja, a parceria público-privada 

intervenha profundamente nas agendas educacionais de todos os países. Desse modo, a 

educação se torna o centro da política de desenvolvimento e estratégia de força de trabalho 

global, com vistas ao atendimento das exigências por resultados do mercado emergente395, 

mesmo que este esteja, como se pode perceber, banhado em um grande mar de incertezas. 

Enquanto isso, mudanças mais incisivas na regulamentação do trabalho (como a reforma 

trabalhista ocorrida no Brasil, com a Lei nº 13.467/2017) e na educação seguem em curso 

(sobre estas nos debruçaremos na próxima seção). 

 Em seguimento ao levantamento e discussões realizadas, o relatório The Future of 

Jobs (O Futuro dos Empregos) é concluído com proposições de alguns encaminhamentos, 

medidas a serem tomadas pelas lideranças governamentais e empresariais, a curto e longo 

 
394 Ibidem, p. 6-7. 
395 Ibidem, p. 7. 
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prazo. As ações mais imediatas perpassam quatro eixos, entre os quais destacamos dois que 

consideramos centrais. O primeiro, que incentiva a utilização de acordos de trabalho flexíveis 

e contratação de serviços via plataformas de trabalho online396 – o trabalho digital, sobre o 

qual discorremos na seção anterior. Sob forte propaganda de modernização das relações de 

trabalho, funciona como uma terceirização internacional, sem vínculos empregatícios, 

regulamentação das atividades ou qualquer garantia de direitos; a massa de trabalhadores 

autônomos “em nuvem” é acionada para realizar uma ou mais tarefas, compartimentadas entre 

diversos outros trabalhadores, de distintas localidades. O segundo aspecto que destacamos, 

corresponde às determinações sobre as políticas públicas, precisamente, sobre o papel do 

Estado na gerência da crise dos empregos. O indicado é construir uma nova abordagem para 

qualificar a força de trabalho, mas não só isso: delinear como será essa força, estabelecer 

métricas e tendências, perfis com suas características socioculturais, geracionais, entre outras, 

bem definidas e adequadas às futuras e ainda incertas demandas da indústria e das empresas 

4.0397. Como ações a longo prazo, destaca-se a necessidade de repensar os sistemas de 

educação. Conforme a análise do relatório, a maioria dos sistemas educacionais existentes em 

todos os níveis oferece treinamento altamente isolado, com práticas desatualizadas e do 

Século XX, impedindo avanços no desenvolvimento de habilidades para o mercado de 

trabalho. Como proposição, as empresas devem construir, junto com os governos, o 

“verdadeiro currículo” do Século XXI. Por fim, a colaboração intersetorial e público-privada 

– que tem sido notoriamente reforçada ao longo de todos os documentos e recomendações. 

Diante da complexidade que envolve a revolução 4.0, é preciso fortalecer parcerias e 

colaboração multissetoriais. Apesar dessa aproximação ser referida, diversas vezes, como uma 

cooperação mútua, é evidente o caráter de intervenção do setor privado na agenda educacional 

dos países, determinando não apenas medidas relacionadas ao financiamento, ao ensino e ao 

currículo, mas consequentemente, moldando a formação da consciência e o destino de toda 

uma geração de trabalhadores.  

 Diante desse panorama, líderes governamentais, empresariais e desenvolvedores de 

tecnologias destacaram o caráter determinante da quarta revolução industrial para o futuro da 

comunidade global (o que demonstra amplas transformações na reprodução social do capital), 

enfatizando a necessidade de aumentar dividendos e reduzir rupturas no âmbito empresarial, 

ou seja, fortalecer a centralização de capitais398.  Uma tendência expressa por Marx: “a 

 
396 Ibidem, p. 8. 
397 Ibidem, ibidem. 
398 World Economic Forum. The World Economic Forum: a partner in shaping history (1971-2020), p. 329. 



 

144 

centralização complementa a obra da acumulação, colocando os capitalistas industriais em 

condições de ampliar a escala de suas operações”399. Essas lideranças, governamentais e 

empresarias, admitem também o desenvolvimento tecnológico como mecanismo de limitada 

inclusão e equalização social, já que a revolução 4.0 não alcançará a todas as pessoas, como 

expressou Paul Kagame (presidente da Ruanda): 

 

A tecnologia tem um grande efeito multiplicador na busca de soluções para muitos 

problemas ao permitir que até mesmo as pessoas mais pobres tenham acesso às 

tecnologias que podem melhorar suas vidas (...). Mas haverá vencedores e 

perdedores na Quarta Revolução Industrial. Nosso trabalho é garantir que 

diminuamos a diferença e que haja menos perdedores e mais vencedores400.  

  

 A ideia de inclusão e de equalização social através do desenvolvimento da tecnologia, 

mesmo se considerados parcialmente, contrapõe-se à natureza da acumulação capitalista. 

Mais que isso: as evidências do que a quarta revolução tecnológica já tem causado no mundo 

do trabalho, demonstram que sua implementação acentua de forma alarmante a perda de 

empregos. Portanto, a tecnologia, além de não ser capaz, por si mesma, de promover qualquer 

transformação que altere qualitativamente a vida da massa trabalhadora, corrobora com o 

acirramento das contradições entre as classes. O desenvolvimento das forças produtivas, por 

exemplo a inovação tecnológica, como demonstramos no capítulo anterior, é uma 

característica intrínseca à reprodução ampliada do capital. Tal reprodução, necessariamente, 

representa a concentração de riqueza em um polo e, do outro, degradação social e a pobreza. 

A tecnologia e a inovação tecnológica, aos moldes burgueses, representa uma intensa 

degradação da vida de quem vive do próprio trabalho. 

 

Mas se os trabalhadores pudessem viver de ar, tampouco seria possível comprá-los 

por preço algum. Sua gratuidade [Nichtkosten] é, portanto, um limite em sentido 

matemático, sempre inalcançável, ainda que sempre aproximável. É uma tendência 

constante do capital reduzir os trabalhadores a esse nível niilista. Um escritor do 

Século XVIII, que costumo citar com frequência, o autor do Essay on Trade and 

Commerce, não faz mais do que trair o segredo mais íntimo da alma do capital 

inglês, quando declara que a missão vital histórica da Inglaterra é rebaixar o salário 

inglês ao nível do francês e do holandês401. 

  

 Sobre a perda de empregos acentuada pela quarta revolução industrial e a formação da 

massa de trabalhadores, o copresidente da reunião de Davos 2016, Satya Nadella, CEO da 

Microsoft Corporation (EUA), afirmou aos líderes globais que a política para enfretar a 

 
399 MARX, Karl. Op. Cit., p. 703. 
400 World Economic Forum. The World Economic Forum: a partner in shaping history (1971-2020), p. 330. 
401 MARX, Karl. Op. Cit., p. 675. 
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questão deve ser o desenvolvimento de habilidades dos indivíduos: ao invés de focar na perda 

de empregos, o centro da governança deveria ser ampliar investimentos para educar a 

população, especialmente jovens, para capacitá-los a encontrar novos empregos, melhorar a 

produtividade para impulsionar o crescimento402. Em discurso, o vice-presidente dos Estados 

Unidos Joe Biden, defendeu que a política de emprego e renda deveria focar, principalmente, 

na classe média403, uma vez que ela funciona como um termômetro social: “quando a classe 

média vai bem, os ricos vão muito bem e os pobres têm uma escada para cima (...)”404.  

 Tais proposições revelam como as elites econômicas seguem realizando uma opção 

política muito definida e que, naturalmente, ela não inclui uma outra proposta de distribuição 

do capital, da riqueza acumulada entre a maior parte da população, e menos ainda, sugere a 

ampliação das políticas sociais. A burguesia também não ignora o fato que, historicamente, a 

ascenção ou o declínio da classe média tem importantes implicações de natureza política e 

social, uma vez que ela está sempre oscilando politicamente, sob disputa da burguesia e das 

elites internacionais, que pretendem sempre conter sua reação ou mesmo evitar que suas 

camadas mais endividadas e falidas empurrem-na à aproximação de um programa 

revolucionário405.  

  Outra análise que expressa com detalhes as transformações no mundo do trabalho 

diante da quarta revolução industrial em curso, foi realizada em 2017 pelo McKinsey Global 

Institute (MIG)406, o relatório Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of 

Automation (Empregos perdidos, Empregos Ganhos: Transições da Força de Trabalho em 

 
402 World Economic Forum. The World Economic Forum: a partner in shaping history (1971-2020), p. 330. 
403 “When people feel their shot at a decent life is eliminated, the inevitable human reaction is anxiety, 

frustration and anger”. Disponível em: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-digital-revolution-

could-destroy-the-middle-class-warns-joe-biden/. Acesso em: 02/10/2020. 
404 “When the middle class does well, the wealthy do very well and the poor have a ladder up (...)”. World 

Economic Forum. The World Economic Forum: a partner in shaping history (1971-2020), p. 331. 
405 “A sociedade contemporânea se compõe de três classes: a grande burguesia, o proletariado e as classes 

médias, ou pequena burguesia. As relações entre essas três classes determinam, em última instância, a situação 

política. As classes fundamentais são a grande burguesia e o proletariado. Essas duas classes são as únicas que 

podem ter uma política independente, clara e consequente. A pequena burguesia se caracteriza por sua 

dependência econômica e sua heterogeneidades social. Sua camada superior toca imediatamente a grande 

burguesia. Sua camada inferior se mescla com o proletariado, e chega mesmo a cair no estado de 

lumpemproletariado. De acordo com sua situação econômica, a pequena burguesia não pode ter uma política 

independente. Oscila sempre entre os capitalistas e os operários. Sua própria camada superior a empurra para a 

direita; suas camadas inferiores, oprimidas e exploradas, são capazes, em certas condições, de virar 

bruscamente à esquerda”. TROTSKI, Leon. Aonde vai a França? São Paulo: Editora Desafio, 1994, p. 34.                         
406 O McKinsey Global Institute (MGI) é uma empresa de pesquisa de negócios e economia, criada em  1990, 

para desenvolver pesquisas de alto impacto e análises sobre tendências da economia global para o setor público 

e privado, subsidiando-os na gestão e tomada de decisões políticas. Emprega a metodologia "micro a macro": 

exame de tendências da indústria microeconômica, situando-as nas forças macroeconômicas que afetam a 

estratégia de negócios e as políticas públicas. Produziu análises para mais de 20 países, em diversos setores. O 

McKinsey Global Institute (MGI) foi nomeado o insituto de pesquisa número um do setor privado no mundo 

por quatro anos consecutivos no índice Think Tank Index, da Universidade da Pensilvânia – Lauder Institute. 

Ver: https://www.mckinsey.com/mgi/overview. 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-digital-revolution-could-destroy-the-middle-class-warns-joe-biden/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-digital-revolution-could-destroy-the-middle-class-warns-joe-biden/
https://www.mckinsey.com/mgi/overview
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um Tempo de Automação)407, elaborado para orientar a tomada de decisões de governos, 

setores industriais e organizações, entre elas, o Fórum Econômico Mundial (WEF). Trata-se 

de uma estudo sobre as tendências e impactos que a automação, pela crescente implantação 

das tecnologias emergentes – como a inteligência artificial e a robótica avançada – 

ocasionarão até 2030 em todo o mundo. Foram analisados 46 países, que compõem uma força 

produtiva que representa 80% da mão de obra formal global em 800 ocupações distintas. O 

McKinsey apontou que aproximadamente 5% das ocupações mundiais consistem em 

atividades que podem ser totalmente substituídas pelas tecnologias 4.0. Também que, em 

cerca de 60% por cento das ocupações observadas, pelo menos um terço delas podem ser 

automatizadas, implicando transformações substanciais no local de trabalho e mudanças para 

todos os trabalhadores. Todas as análises foram baseadas nas avaliações de capacidade das 

tecnologias atuais – que têm seus limites em constante ampliação, ou seja, esses números 

podem ser ainda maiores408.     

 O relatório indica que o impacto sobre os empregos será diferente em diferentes 

países, indústrias e atividades, tanto nas economias já desenvolvidas quanto nas de 

crescimento acelerado e emergentes – o que é previsível diante da própria desigualdade de 

distribuição do capital. A perspectiva é de que, até 2030, cerca de 375 milhões de 

trabalhadores em todo o mundo (14% da força de trabalho global) provavelmente precisará 

fazer a transição para um novo emprego, mudar de categoria e aprender novas habilidades 

diante do cenário de adesão à automação (100 milhões deles somente na China) – com 

expectativa de recuperação, a partir de 2030, entre 8% e 9% de supostos novos empregos. 

Enquanto isso, até um terço da força de trabalho nos Estados Unidos e na Alemanha, e quase 

metade dos trabalhadores japoneses, terão que se requalificar e aprender novas habilidades ou 

mudar de emprego409. No caso da Alemanha, conforme o relatório, há a perspectiva de uma 

redução natural da força de trabalho em três milhões de vagas até 2030. Países com média 

salarial mais alta também estão mais propensos a passar por um grau maior de automação, 

como a China e o México em relação à Índia410. 

 O McKinsey também sinalizou uma correlação negativa entre os salários das tarefas e 

os níveis de habilidade exigidos, por um lado, e o potencial para sua automação, por outro. 

Empregos em ambientes com muitas variações – ocupações simples que lidam com espaços 

 
407 Disponível em: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-

future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages.  
408 McKinsey Global Institute (MIG). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of 

Automation, 2017, p. 2. 
409 Ibidem, p. 10-11. 
410 Ibidem, p. 13. 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
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muito diversos, como jardineiros, diaristas, encanadores ou cuidadores de idosos e crianças, 

são avaliados como menos propensos à automação até 2030. Não apenas porque são 

tecnicamente difíceis de automatizar, mas porque, em sua maioria, são atividades de serviços 

gerais, que envolvem cuidado e limpeza, paga-se por eles um valor já substancialmente mais 

baixo que outras funções e, dados os altos custos da automação, ela acaba se tornando uma 

alternativa menos atraente. Há um indicativo de que a automação reduzirá mais a demanda 

por mão de obra de baixa ou média qualificação, que realizam tarefas pouco complexas e que 

recebem remuneração mediana (funções administrativas, ocupações do comércio e dos 

serviços, coleta e processamento de dados, atividades manuais e físicas de rotina em 

ambientes estruturados e previsíveis, como fábricas), enquanto tende a aumentar a demanda 

por mão de obra de alta qualificação, que exigem execução de tarefas abstratas, habilidades 

técnicas precisas e de resolução de problemas. A automação terá um efeito menor nos 

trabalhos que envolvem gestão de pessoas, experiência aplicada e especializada, além 

daqueles que envolvem interações sociais, onde as máquinas são incapazes de corresponder, 

pelo menos por enquanto, ao desempenho humano411. 

 Apesar das transformações da indústria 4.0 serem parte de um processo de 

reestruturação do capital – que busca acalerar a recuperação da taxa de lucro em queda desde 

a crise de 2008 – as elites econômicas reunidas em Davos, seus agentes intelectuais e 

políticos, como o Fórum Econômico Mundial, buscam, na verdade, tensionar os setores 

públicos a fim de que estes estabeleçam planos de gestão para a crise de empregabilidade, que 

tende a se aprofundar até 2030. Enquanto o capital avança, de forma desmedida, no processo 

de automação do trabalho, delega à iniciativa pública a responsabilidade de requalificar e 

remanejar a força de trabalho, além de criar um planejamento estratégico para geração de 

novos empregos – mesmo sem uma demanda precisa em vista, já que nem o capital consegue 

estimar tal impacto. O relatório do McKinsey, constantemente, faz um alerta aos governos, 

pois caso a transição para novas ocupações seja lenta ou não haja uma assertiva política para o 

emprego, o número de trabalhadores desempregados aumentará geometricamente e o 

achatamento dos salários dificultará ainda mais o consumo básico da população.  

 Esse breve quadro sobre o futuro dos empregos na indústria 4.0, mais uma vez, resulta 

na urgência de se pensar e ajustar a formação e a qualificação para o trabalho. Na orientação 

recorrente para a gestão dessa transição da força de trabalho, ganha predominância sempre o 

lugar do que é apresentado como capital intelectual – como é referido no relatório, podemos 

 
411 Ibidem, p. 6. 
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entendê-lo como o conjunto das capacidades, experiências acumuladas e os talentos 

individuais dos trabalhadores. A parceria público-privada, de modo recorrente, é apontada 

como necessária, sendo os governos fundamentais para garantir a infraestrutura e as 

atividades educacionais pautadas sobre as novas demandas412. Ao mesmo tempo, uma questão 

que não pode ser deixada de lado se atravessa a essa análise: o lugar dos diplomas e das 

certificações de estudos formais – especialmente nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia 

e matemática. O McKinsey os reconhece como indicadores importantes para a contratação de 

empregos, e devem permanecer ainda por algum tempo. Todavia, assevera que essas 

contratações devem estar mais baseadas em marcadores de habilidades e características, 

talentos pessoais dos trabalhadores, do que em sua formação acadêmica.  

 A qualificação no local de trabalho é citada como um fator determinante para a 

formação dos trabalhadores, recebendo maior ênfase do que a educação nas instituições 

formais de ensino. Segundo o relatório, as aprendizagens no ambiente de trabalho são mais 

cristalizadas, e por isso, definem habilidades mais flexíveis e diversificadas. Estas, por sua 

vez, emergem como marcadores estrategicamente importantes, tornando-se requisitos centrais 

em detrimento do aspecto educacional formal, uma tendência que ganha cada vez mais 

impulso com a automação das empresas, pelos novos contratos de trabalho e, até mesmo, nas 

políticas públicas. Para reforçar essa tendência, além de sugerir uma abordagem intensiva 

para programas de qualificação corporativa, que combinem treinamento no trabalho com 

educação formal por meio de estágios (os estágios alcançam, principalmente, a juventude 

recém ingressa no mercado de trabalho)413, um caso é utilizado como relato exitoso: a 

iniciativa de uma fundação no Colorado para contratar e treinar mão de obra centrada nas 

habilidades – em parceria intelectual e com financiamento de grandes empresas414.  

 Outro exemplo apresentado para inspirar a predominância da aprendizagem prática 

sobre a formação ampla da academia, foi sobre o programa de aprendizagem em "sistema 

duplo", na Alemanha, que combina a aprendizagem no ambiente de trabalho e na escola, 

preparando a força de trabalho dos estudantes para empregos e ocupações de tempo integral. 

Ao ingressar na escola secundária, os alunos escolhem se querem formação para a atividade 

de trabalho específica ou se desejam se preparar para o ensino superior. Inicialmente, essa 

divisão da força de trabalho era realizada considerando a análise de notas e desempenho 

escolar dos alunos, entretanto, atualmente há alguma flexibilidade. Mas, mesmo com essa 

 
412 Ibidem, p. 106. 
413 Ibidem, p. 111. 
414 Ibidem, p. 117. 
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flexibilização, torna-se evidente uma dualidade do ensino (como o próprio nome sugere), a 

separação da qualificação técnica de uma formação mais universal e ampla que se dá na 

escola e na universidade. Os estudantes do ensino profissionalizante passam parte do tempo 

cursando o ensino médio, aprendendo o currículo básico e a outra parte do tempo trabalhando 

e recebem o pagamento do local onde estão empregados, ao passo que outra parte se prepara 

para estudos superiores. Conforme o relatório, esse sistema possibilita uma gama de 

qualificações relacionadas a um amplo espectro de profissões, e assim, forma as novas 

gerações alemãs já adequadas às necessidades do mercado no contexto da indústria 4.0. A 

avaliação do McKinsey é de que esse sistema educacional produz resultados impressionantes 

e cerca de um terço dos estudantes alemães são formados nesse formato. Ademais, 

experiências semelhantes têm sido desenvolvidas em diversos países do mundo, como a 

Coreia do Sul e a Suíça, onde, conforme os dados do relatório, quase 70% dos estudantes do 

ensino médio são formados nesse modelo415. 

 O McKinsey Global Institute (MIG) afirma que, nesse contexto de novas demandas 

educacionais, os professores têm um papel fundamental a desempenhar no ajuste dos 

currículos escolares, adequando-os aos paradigmas da indústria 4.0. Embora a automação 

apareça como um processo carregado de incertezas, um grande empecilho para milhões de 

trabalhadores que já compõem a força de trabalho ativa, mas também para os que ainda não 

ingressaram no mercado de trabalho; pelos impactos socioeconômicos que ela tem gerado e os 

indicadores que sinalizam efeitos ainda mais imprevisíveis; pela incapacidade, parcialmente 

reconhecida, de gerenciar a transição da força de trabalho por governos e lideranças 

empresariais, portanto, o risco potencial de aumento dos abismos sociais; todas essas 

implicações da automação são isoladas e o horizonte apontado é a organização de sistemas 

educacionais e bases curriculares moldados às habilidades necessárias para as inovações 

tecnológicas e a dinâmica do trabalho no contexto da revolução 4.0, bem como a formação de 

capacidades para um mercado de trabalho mais orientado para os novos serviços, 

especialmente em países onde a automação pelas tecnologias emergentes tende a ser adotada 

mais rapidamente416. 

 Deste modo, a educação básica ganha centralidade para a qualificação da força de 

trabalho em todo o mundo. Desenvolvimento e implantação de tecnologia, e a análise, 

interpretação e tomada de decisões a partir de dados são aspectos citados como exemplos de 

habilidades para atender à essa nova demanda. A educação infantil, como parte da educação 

 
415 Ibidem, p. 112. 
416 Ibidem, p. 113. 
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básica, também é alvo dessas orientações, como a indicação de mudanças nas diretrizes e 

implementação de estudos prioritários, como estatística. Para o ensino fundamental, indica o 

relatório, alguns países já inseriram aulas de codificação de computadores, como a Estônia e o 

Reino Unido. Aos cinco ou sete anos, conceitos fundamentais são introduzidos (como obter 

uma compreensão de algoritmos) e habilidades de codificação, como lógica e a criação e 

depuração de programas de computador simples. No entanto, destaca o McKinsey, esses 

estudos são associados à uma forte educação em artes liberais a fim de complementar as 

habilidades de alta tecnologia – e formar, como países do centro capitalista, o que chamam de 

“novos colarinhos” do futuro. Ou seja, os profissionais que, em um futuro próximo, estarão 

exercendo a direção dos processos de trabalho ou, no mínimo, ocupando postos com as 

maiores remunerações417.  

 Ainda sobre o papel dos educadores, o Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce 

Transitions in a Time of Automation fomenta a responsabilização dos docentes sobre o 

previsível descompasso entre a qualificação e a transição da força de trabalho. A análise 

apresenta uma proporção crescente de atividades que os trabalhadores desempenharão no 

futuro, como gestão e liderança de pessoas, boas relações interpessoais, aspectos que 

requerem o desenvolvimento de capacidades como percepção, raciocínio social e emocional, 

criatividade e resolução colaborativa de problemas. A automação também exigirá dos 

trabalhadores ampla capacidade de adaptação, flexibilidade e constante mudança entre 

funções e setores. Conforme o documento, de modo geral, essas habilidades não fazem parte 

do currículo formal em programas escolares tradicionais. Por isso, é necessário adequar os 

currículos e práticas pedagógicas à formação de um conjunto de meta-habilidades em torno de 

agilidade, flexibilidade, determinação e o “aprender a aprender”. Nesse sentido, os educadores 

precisam ser mais responsivos às demandas do mercado de trabalho. Do contrário, eles (os 

professores) criarão uma desconexão cada vez maior entre a educação e o emprego – uma 

demonstração de responsabilização dos docentes pelas contradições e crises do próprio 

capital. Para endossar essa premissa, o McKinsey cita uma de suas pesquisas, realizada em 

2012, na qual: apenas 50% dos jovens entrevistados afirmaram que os estudos no ensino 

superior melhoraram suas oportunidades de emprego; 43% dos empregadores consideram 

empregar trabalhadores qualificados de modo suficiente, enquanto 39% disseram que a falta 

habilidades foi a principal dificuldade para preencher vagas de nível inicial. Em contraponto, 

 
417 Ibidem, ibidem. 
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72% dos estabelecimentos de ensino acreditam que os recém-formados estão prontos para 

trabalhar418.  

 A exposição aqui realizada, acerca da reunião anual de Davos, em 2016, que tratou 

centralmente dos rumos da humanidade e do capital diante da quarta revolução industrial, 

bem como as análises dos relatórios e seus respectivos resultados, buscou demonstrar, em 

linhas gerais, como os organismos internacionais – aqui, especificamente, o Fórum 

Econômico Mundial – têm organizado política e intelectualmente as elites internacionais. 

Igualmente, como as tendências do futuro do trabalho no cenário da automação, das 

tecnologias emergentes, têm reverberado na educação. O Fórum, como principal agência de 

propaganda da revolução 4.0, tem determinando agendas de países (principalmente os mais 

pobres e emergentes) no intuito de delinear a atuação do Estado no âmbito das políticas 

sociais e econômicas a serem implementadas, além de orientar sua atução para divulgação da 

inovação tecnológica, com profundas intervenções da iniciativa privada no setor público (a 

forte cooperação público-privada defendida por Schwab419) e grande fomento de institutos de 

formação para juventudes, lideranças governamentais e do setor privado.  

 

4.3 Revolução 4.0 e a inovação tecnológica: implicações sobre a educação brasileira 

 

 As intervenções dos organismos internacionais, centralmente nesta pesquisa, do 

Fórum Econômico Mundial (WEF) sobre a educação e os sistemas educacionais de ensino a 

fim de ajustá-los às novas demandas oriundas da quarta revolução industrial em curso, estão 

evidentes, como temos demonstrado ao longo deste capítulo. Todavia, assim como os 

impactos da incorporação das tecnologias emergentes nas indústrias e empresas, o 

impulsionamento que a revolução 4.0 tem dado ao processo de automação, apresentam-se sob 

diferentes nuances entre os países (a depender dos seus papéis na geopolítica mundial, se 

integram o centro ou a perfieria capitalista), o mesmo ocorre no âmbito educacional. As 

características sociais, políticas, econômicas e culturais dão contornos específicos aos 

desdobramentos que as determinações dos organismos internacionais, como agentes políticos 

do capital para a quarta revolução industrial, exercem sobre o processo educativo nessas 

sociedades. 

 Os inidicadores citados, principalmente, nos relatórios The Future of Jobs: 

employment, skills and workforce strategy for the Fourth Industrial Revolution (O Futuro dos 

 
418 Ibidem, ibidem. 
419 World Economic Forum. The World Economic Forum: a partner in shaping history (1971-2020), p. 332. 
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Empregos: Emprego, Habilidades e Estratégia de Força de Trabalho para a Quarta 

Revolução Industrial), do Fórum Econômico Mundial, e Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce 

Transitions in a Time of Automation (Empregos perdidos, Empregos Ganhos: Transições da 

Força de Trabalho em um Tempo de Automação), elaborado pelo McKinsey Global Institute 

(MIG), que subsidia análises do Fórum, revelam que as proporções e a velocidade da quarta 

revolução industrial têm se dado de maneira tão incisiva, que mesmo as economias do centro 

não estão poupadas de reestruturações na produção e nem da realocação da força de trabalho, 

o que acarreta ajustes nas políticas de emprego e de educação – como nos últimos exemplos 

citados, da Alemanha e Suíça, países com muito alto desenvolvimento humano. Contudo, 

apesar de reconhecermos que haverá mudanças substanciais e maiores riscos no que diz 

respeito ao aprofundamento de crises sociais, econômicas e instabilidade política em todo o 

mundo, sabemos que esses conflitos se dão de modo muito mais acirrado e degradante nos 

países da periferia capitalista. Igualmente com o Brasil, que ocupa lugar entre as sociedades 

com maiores índices de desigualdades sociais e educacionais, de precarização do trabalho e da 

vida420. Sobre a disparidade dessa inovação, Ricardo Antunes, ao discutir a condição do novo 

proletariado de serviços, afirma: 

 

Não é difícil antecipar que a divisão internacional do trabalho entre Norte e Sul, 

centro e periferia, tenderá a se aprofundar ainda mais, seguindo um movimento que, 

sendo desigual e combinado, atingirá de forma diferenciada a totalidade dos países, 

aprofundando a expulsão de força de trabalho em um patamar ainda maior que o 

atual421.   

 

 É nesse cenário que os governos alinhados às elites econômicas e em parceria com 

institutos e centros de pesquisa (públicos e privados), seguindo as orientações dos organismos 

internacionais – no caso da revolução 4.0, principalmente, do Fórum Econômico Mundial – 

têm gerado profundas alterações nas agendas educacionais de seus países. Os esforços, em 

geral, visam suprir as lacunas de qualificação para o trabalho no cenário das tecnologias 

emergentes – o que o setor econômico designa como habilidades – cada vez mais baseadas 

nas demandas e requisitos indicados pelas indústrias e grandes corporações. Ressaltamos, 

mais uma vez, que tais modificações e demandas, embora motor de importantes ajustes já em 

 
420 Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2019, publicado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), o Brasil possui o 79º IDH do mundo (quando o valor do IDH do Brasil tem 

descontada a desigualdade, ele apresenta uma perda de 24,5%)e está na 7ª colocação entre as economias mais 

desiguais do planeta (A parcela dos 10% mais ricos do Brasil concentram cerca de 42% da renda total do país). 

Disponível em: www.br.undp.org.  
421 ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: 

Boitempo, 2020, p. 40. 

http://www.br.undp.org/
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curso, ainda não estão completamente definidas nem para o capital, como demonstramos 

anteriormente. No entanto, as elites econômicas fomentam um processo massivo de 

qualificação para a automação e para a terceirização internacional. 

 

No capitalismo avançado, a produção tende a ser cada vez mais invadida por robôs e 

máquinas digitais, encontrando na TICs o suporte fundamental dessa nova fase de 

subsunção real do trabalho ao capital. Como consequência dessa nova empresa 

flexível e digital, os intermitentes globais tendem a se expandir ainda mais, ao 

mesmo tempo que o processo tecnológico-organizacional-informacional eliminará 

de forma crescente uma quantidade incalculável de força de trabalho que se tornará 

supérflua e sobrante, sem empregos, sem seguridade social e sem nenhuma 

perspectiva de futuro422. 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) também tem se dedicado a orientar as 

políticas sociais, especialmente aquelas voltadas às medidas educacionais, no cenário da 

quarta revolução industrial. O relatório World Social Report 2020: inequality in a rapidly 

changing world423 apresenta uma face desse dilema sobre a qualificação com os esforços para 

colocar jovens e desempregados em estágios voltados à certas ocupações de trabalho, por 

meio do treinamento de habilidades, o que pode ser totalmente improdutivo (do ponto de vista 

do capital), caso as habilidades requeridas para essas categorias de trabalho sejam 

drasticamente modificadas em um curto intervalo de tempo. Na verdade, a maior parte das 

argumentações apresentadas nos documentos e relatórios sobre os quais nos debruçamos têm 

como premissa que tais esforços podem ser mais exitosos caso se baseiem em modelos de 

ocupações e expectativas de habilidades futuras.  

Ainda assim, a orientação do Fórum é que a revisão curricular e a reestruturação nos 

sistemas de ensino já devem ser iniciadas, considerando os levantamentos apresentados nos 

diversos relatórios e pesquisas (como alguns que utilizamos nesta investigação). Essa é a 

política que tem sido amplamente divulgada, a fim de subsidiar prognósticos futuros, 

capacitando entes públicos e privados com uma visão macro e sistêmica, na tentativa de 

antever mudanças de longo prazo. Na era do capital financeiro e digital, a educação de 

crianças e jovens, a aquisição do conhecimento se tornou não apenas meio para a criação de 

capital intelectual (que nesse cenário, possui importante papel na produção de mais-valor), 

mas também, como mecanismo para naturalizar a flexibilização máxima do trabalhador diante 

de um quadro de instabilidade econômica, desemprego generalizado e trabalho intermitente.   

 

 
422 Ibidem, ibidem. 
423 UNITED NATIONS. WORLD SOCIAL REPORT 2020: inequality in a rapidly changing world, p. 6. 

Disponível em: https://www.un.org/development/desa/dspd/world-social-report/2020-2.html. 

https://www.un.org/development/desa/dspd/world-social-report/2020-2.html
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O verdadeiro significado da educação, para os filantropos, é a formação de cada 

operário no maior número possível de atividades industriais, de tal modo que, se é 

despedido de um trabalho pelo emprego de uma máquina nova, ou por uma mudança 

na divisão do trabalho, possa encontrar uma colocação o mais facilmente possível424. 

 

 Os estudos elaborados acerca da quarta revolução industrial e seus impactos 

socioeconômicos indicam, até agora, que os trabalhadores super especializados e altamente 

qualificados são os que melhor se adaptarão às oscilações das novas tecnologias, pois em 

geral, eles estão em postos de direção do processo produtivo ou de liderança empresariais, 

bem como no planejamento e organização da transição da força de trabalho – em âmbito local 

ou mundial. Para a Organização das Nações Unidas (ONU), em World Social Report 2020: 

inequality in a rapidly changing world, a perda dos empregos, a escassez de ocupações e as 

interrupções que flexibilizam o trabalho – quando não, por vezes, acabam por extinguí-lo 

completamente – é uma realidade que tem afetado, principalmente, as pessoas de baixa ou 

média qualificação, trabalhadores que executam tarefas manuais e/ou cognitivas de pouca 

complexidade, ou seja, os trabalhadadores médios425.  

 A todo momento os organismos internacionais e seus governos parceiros fortalecem a 

propaganda da inovação tecnológica, do revolucionamento impulsionado pelas tecnologias 

emergentes e do fomento de novas oportunidades de trabalho em segmentos privados. Mas o 

setor público, seguindo as recomendações desses órgãos, tem aderido a largos passos ao 

processo de automação sob justificativa da eficiência e da modernização dos atendimentos, 

especialmente em áreas essenciais, como educação e saúde. Sobre isso, as elites econômicas 

argumentam que a inovação tecnológica, fruto da indústria 4.0, resultará em implicações de 

longo alcance para a redução das desigualdades. Estas, por sua vez, seriam mitigadas, por 

exemplo, pelo uso crescente da internet e de telefones celulares por habitantes de países em 

desenvolvimento para acessar a serviços financeiros (transações bancárias). Além de não se 

tratar de um indicador social e do desenvolvimento humano, tal evidência em nada fortalece a 

automação nos serviços públicos, pois o setor fincanceiro é majoritariamente privado. A 

educação à distância, pela oferta de cursos online, a inteligência artificial incorporada aos 

aplicativos de saúde (para monitorar dados e acompanhar áreas de populações mais carentes), 

por exemplo, também são citados como fatores de democratização do acesso aos serviços 

essenciais e gratuitos.  

 De acordo com a avaliação da Organização das Nações Unidas, as facilidades para a 

disponibilização e para o compartilhamento de dados (big data) que as novas tecnologias 

 
424 MARX, Karl; ENGELS Friedrich. Textos sobre educação e ensino. 2ª ed. São Paulo: Moraes, 1992, p. 81. 
425 UNITED NATIONS. WORLD SOCIAL REPORT 2020: inequality in a rapidly changing world, p. 5.  
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propiciam, contribuem para aprimorar a governança e incentivar a participação popular, 

auxiliando indivíduos e grupos sociais a expressarem opiniões, participarem da vida coletiva 

e, até mesmo, a se organizarem em torno de causas comuns. No entanto, o relatório reconhece 

que, apesar das inúmeras possibilidades, as novas tecnologias também estão reforçando outras 

formas de desigualdades com a exclusão digital: cerca de 87% da população dos países 

desenvolvidos tem acesso à internet, enquanto nos países de economia precária esse número 

cai para 19%. O consumo de tecnologias básicas, com a aquisição de telefones celulares, por 

exemplo, cresceu rapidamente, mas o uso de computadores ainda se mantém muito baixo426.  

 As tecnologias emergentes têm melhor e mais forte aceitação entre os mais jovens, o 

que também contribui com o fosso geracional entre as juventudes e os mais velhos. Por isso, 

como saída, as Nações Unidas entendem que é fundamental a aceleração desse processo de 

adesão às tecnologias emergentes, pois interrupções e lacunas de acesso tenderiam a empurrar 

países pobres e grupos sociais mais desfavorecidos para trás, uma vez que também podem 

prolongar o processo de transição e realocação da força de trabalho. Para isso, os governos 

possuem um papel central da mediação política desse processo, flexibilizando barreiras 

comerciais e diminuindo restrições à entrada e difusão de tecnologias, aplicando medidas 

fiscais, reestruturando os sistemas educacionais e planejando ações de assistência à força de 

trabalho deslocada e que ainda não tenha encontrado nova ocupação427. 

 Por todas essas formulações, tornou-se imprescindível ao capital que alterações nos 

sistemas de educação, considerando todas as etapas de ensino, que considerem um modelo de 

formação continuada (qualificação no e pelo trabalho, ao longo de toda vida) sejam 

implementadas imediatamente. É fundamental também combiná-las a programas de 

requalificação específicos, amplos e de longo prazo, focados em tendências dos perfis 

empresariais e nos requisitos da indústria 4.0. Obviamente, isso envolve várias modificações 

na gestão de pessoas, nos processos de recrutamento do setor privado e nos planos de cargos e 

carreiras do serviço público, de modo que o perfil da nova força de trabalho combine 

características (habilidades) dos trabalhadores para o cenário imediato e às transições de 

longo prazo428. Mas não apenas isso: as transformações impostas pela revolução 4.0 têm 

determinado alterações profundas na administração pública e reformas estruturais no Estado, 

como o que tem acontecido no Brasil.  

 
426 Ibidem, p. 6. 
427 Ibidem, ibidem. 
428 WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs: employment, skills and workforce strategy for the 

Fourth Industrial Revolution, p. 8. 
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 A condição de subjugação da periferia ao centro capitalista, a subserviência da agenda 

brasileira às determinações das elites políticas e econômicas internacionais, é uma 

característica que marca a própria formação social e econômica do Brasil. Contudo, mesmo 

não se tratando de uma relação política inaugurada com o advento da quarta revolução 

industrial, buscamos identificar no complexo cenário que se desenhou desde 2016, após os 

encaminhamentos de Davos, os elementos que consideramos centrais e que mais expressam – 

no campo da educação – os desdobramentos que a revolução 4.0 tem causado para a formação 

da população brasileira, massivamente composta por jovens pertencentes à população 

trabalhadora.  

 Sabemos que há diversas medidas que precarizam a educação pública e beneficiam as 

demandas do mercado no Século XXI, portanto, as necessidades do capital em seu estágio 

financeiro e digital: o estreitamento da parceria público-privada, especialmente nos processos 

de gestão e de formação de professores; os constantes cortes no financiamento combinados 

aos contratos com plataformas e empresas que vendem assessorias e educação à distância; a 

transferência de recursos públicos para o setor privado com a voucherização de creches, 

bolsas de estudo e financiamento para o ensino superior privado (PROUNI e o FIES); as 

avaliações de desempenho que ranqueiam e condicionam os investimentos nas escolas aos 

resultados dos exames externos; além do avanço das terceirizações nas instituições de 

educação pública, extinguindo cargos e preenchendo carências definitivas com trabalhadores 

temporários (docentes e técnicos) sem contratos regulamentados e salários desiguais. Estas 

medidas corroboram com o processo de precarização dos serviços públicos, com a captura da 

educação pública pelo capital financeiro e digital e com a modernização da exploração do 

trabalho – seja da força de trabalho ativa ou daquela que está em processo de qualificação. A 

automação dos serviços públicos é mais uma expressão do impulso capitalista na expressão da 

indústria 4.0.  

  Todavia, entre tantos desdobramentos da quarta revolução industrial sobre a educação 

brasileira, dois deles nos parecem especialmente alinhados às prescrições do Fórum 

Econômico Mundial e aos demais organismos internacionais citados nesta investigação. Deste 

modo, como principais evidências desse processo, consideramos a constituição da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE) em 2017 e a reforma do ensino médio, implementada pela Lei nº 13.415, de fevereiro 

de 2017. Assim como a revolução 4.0 não é um produto nascido em Davos, mas um reflexo 

do desenvolvimento do capital que ganhou corpo e se tornou política desde 2016, o mesmo 

ocorre com a agenda educacional brasileira. A Base Nacional Comum Curricular e a reforma 
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do ensino médio são políticas que ganham contorno à medida em que também se movimenta e 

se define o capital financeiro e digital do Século XXI. Por esta razão, considerando a 

abrangência e o alcance dos impactos que ambas medidas têm provocado na educação e no 

destino de milhões de jovens brasileiros, é que julgamos essas duas ações como centrais para 

a consolidação da quarta revolução industrial no Brasil. Desta maneira, obstinados em 

responder ao objeto desta investigação, a saber, os desdobramentos da revolução 4.0 sobre a 

educação brasileira, destacaremos de cada uma das medidas, o elemento que consideramos 

determinante para o curso da quarta revolução industrial. 

   Como vimos, a ênfase dos documentos sobre os quais constituímos esta análise, do 

ponto de vista educacional, dirigiu-se predominantemente à reestruturação dos sistemas de 

ensino, no que diz respeito aos conhecimentos formados, ou seja, seus currículos. No Brasil, a 

elaboração de uma base nacional curricular já era objeto de discussão e prevista em diferentes 

espaços de debate e elaboração da política educacional brasileira, como por exemplo, a 

Conferência Nacional de Educação (CONAE) em 2010429. Entretanto, com a necessidade de 

ajustar a formação da população brasileira às novas demandas do capital no Século XXI, e 

com o advento da indústria 4.0, esse processo ganhou corpo e avançou em sua elaboração. No 

ano de 2015 foram iniciados os trabalhos relativos à elaboração da Base e, em 2018, o 

documento é homologado. Desde então, a Base assume o papel de documento norteador das 

práticas pedagógicas e conhecimentos abordados pelas escolas, formando crianças e jovens 

em uma nítida adesão ao programa dos organismos internacionais 

 

Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a “educação deve afirmar 

valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, 

tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação 

da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas (ONU)430. 

 

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo que orienta 

a organização curricular e as propostas pedagógicas de todas as escolas (públicas e privadas), 

definindo um conjunto progressivo de aprendizagens a serem desenvolvidas durante todas as 

etapas da educação básica. Essas aprendizagens são definidas como competências gerais que, 

de acordo com o documento, consistem em um conjunto de conceitos, procedimentos, 

habilidades, atitudes e valores que, supostamente, devem preparar os estudantes “para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo 

 
429 Informações disponíveis em: http://conae.mec.gov.br/conae-2010.  
430 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação, 2018, p. 8. Disponível em: 

www.basenacionalcomum.mec.gov.br.  

http://conae.mec.gov.br/conae-2010
http://www.basenacionalcomum.mec.gov.br/
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do trabalho”431. Para garantir que a formação da massa de trabalhadores brasileiros seja bem 

ajustada às necessidades de um mundo automatizado, do trabalho digital e “em nuvem”, da 

big data, do empreendedorismo como alternativa à alta rotatividade das ocupações e a crise de 

empregos, foram estabelecidas dez competências gerais a serem desenvolvidas durante toda a 

educação básica. Ao observá-las, torna-se visível a estreita relação com as demandas da 

revolução 4.0 e com os elementos das tecnologias, expressando, por exemplo, exigências 

tanto do ponto de vista técnico quanto socioemocionais, a fim de que os indivíduos estejam 

aptos objetiva e subjetivamente, para a exploração do trabalho na era digital. 

 

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital (...). (...) formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) (...). Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral 

ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 

como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos (...). 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (...). (...) 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho (...). Argumentar com base em fatos, dados 

e informações confiáveis (...). Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 

emocional (...). Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação (...)432. 

 

 O desenvolvimento das competências está diretamente relacionado à geração de 

capital humano, portanto, à produção de mais-valor. Essa correspondência aumenta a pressão 

sobre a força de trabalho a fim de atingir, globalmente, níveis de produtividade cada vez mais 

competitivos. Sob esse prisma, embora os fatores externos afetem os níveis de produtividade, 

a acumulação de capital humano consiste em um elemento crucial para o desenvolvimento 

econômico e acumulação da riqueza. Em um relatório do Banco Mundial, de 2007433, 

economistas analisaram resultados de avaliações internacionais de aprendizagem – Program 

for International Assessment (PISA), o Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) e o Program on International Reading Literacy Study (PIRLS) – e 

demonstraram haver uma estreita relação entre a média de aprendizagem obtida pelos alunos e 

o crescimento econômico em longo prazo. Segundo o relatório, países com elevados índices 

de aprendizagem obtiveram maiores taxas de crescimento (dois pontos percentuais acima da 

 
431 Ibidem, ibidem.  
432 Ibidem, p. 9-10. 
433 HANUSHEK, E. A., WOESSMANN, L. The Role of Education Quality for Economic Growth. Policy 

Research Working Paper 4122, Washington, DC.: World Bank, 2007. Disponível em: < 

http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-

1099079934475/wps4122_Role_EduQuality.pdf>. 

http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079934475/wps4122_Role_EduQuality.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079934475/wps4122_Role_EduQuality.pdf
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média anual do PIB) em um período de quarenta anos. Assim, concluíram que as habilidades 

cognitivas estão diretamente relacionadas com as taxas de crescimento da renda per capita em 

longo prazo e, portanto, interfere substancialmente na expansão da economia. O 

desenvolvimento das competências adquire, portanto, seu papel de centralidade na Base 

Nacional Comum Curricular e torna a finalidade da educação brasileira o desenvolvimento 

humano a serviço da quarta revolução industrial. 

 

Além disso, desde as décadas finais do século XX e ao longo deste início do século 

XXI, o foco no desenvolvimento de competências tem orientado a maioria dos 

Estados e Municípios brasileiros e diferentes países na construção de seus 

currículos. É esse também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 

coordena o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em 

inglês), e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco, na sigla em inglês), que instituiu o Laboratório Latino-americano de 

Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina (LLECE, na sigla em 

espanhol)434. 

 

Ainda no Século XIX, com um desenvolvimento das forças produtivas absolutamente 

distinto do que temos assistido na quarta revolução industrial, Marx demonstrou que a 

apropriação privada dos meios de produção, a exploração do homem pelo homem, a divisão 

do trabalho – que parece atingir o ápice da fragmentação neste Século XXI – afetam, 

substancialmente, a formação dos trabalhadores: seja com a limitação do acesso à educação, a 

adequação de uma proposta curricular que esvazia a formação humana universal e a restringe 

em conhecimentos úteis à produção de mais-valor; seja com a mutilação de suas capacidades 

físicas e de suas potências criadoras transferindo-as, por exemplo, à inteligência artificial.  

 

A divisão manufatureira do trabalho opõe-lhes as forças intelectuais do processo 

material de produção como propriedade de outrem e como poder que os domina. 

Esse processo de dissociação começa com a cooperação simples em que o capitalista 

representa diante do trabalhador isolado a unidade e a vontade do trabalhador 

coletivo. Esse processo desenvolve-se na manufatura, que mutila o trabalhador, 

reduzindo-o a uma fração de si mesmo, e completa-se na indústria moderna, que faz 

da ciência uma força produtiva independente do trabalho, recrutando-o para servir 

ao capital. Na manufatura, o enriquecimento do trabalhador coletivo e, por isso, do 

capital, em forças produtivas sociais, realiza-se às custas do empobrecimento do 

trabalhador em forças produtivas individuais. “A ignorância é a mãe da indústria e 

da superstição. O raciocínio e a imaginação estão sujeitos a erros; mas é 

independente de ambos um modo habitual de mover a mão ou o pé435.  

 

O desenvolvimento do capital e das forças produtivas, que se corporifica nas 

tecnologias emergentes, provoca também a necessidade de qualificar a força de trabalho para 

 
434 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação, 2018, p. 13. 
435 MARX, Karl; ENGELS Friedrich. Op. Cit., p. 35. 
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adequá-la às novas exigências que a indústria 4.0 desencadeou. Esse não é um processo novo 

na história, contudo, os marcos em que essas transformações ocorrem é que aparecem como 

inéditos na proporção de seus impactos, que mesmo ainda imprecisos, não deixam escapar a 

subjetividade. Nesse contexto, a educação escolar se consolida como uma ferramenta de 

organização dos saberes, da formação e da qualificação para a realização das novas atividades 

de trabalho no paradigma da quarta revolução industrial.  

 

Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a 

educação integral. Reconhece, assim, que a Educação Básica deve visar à formação 

e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e 

a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que 

privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, 

ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do 

jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover 

uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento 

pleno, nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como espaço de 

aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de 

não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades436. 

 

É importante destacar que a política orientada pelo Fórum Econômico Mundial – para 

ajustamento dos currículos dos sistemas educacionais – não tem como horizonte a elevação da 

consciência, da cultura em geral dos trabalhadores, o desenvolvimento de suas plenas 

capacidades físicas e espirituais. Ao contrário, a formação está atrelada ao aperfeiçoamento de 

habilidades incorporadas ao uso da maquinaria 4.0. No entanto, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) cumpre seu papel de referência para a formação de competências 

necessárias ao mundo da revolução 4.0, mesmo forjando ares de uma universalidade e de um 

desenvolvimento integral para uma realidade do trabalho que, a passos largos, desumaniza e 

fragmenta ainda mais os indivíduos.  

Os ajustes nas políticas sociais, econômicas, entre as quais destacamos as implicações 

na agenda educacional, enfatizamos, estão longe de ser meros alinhamentos provisórios às 

prescrições dos organismos internacionais. Tais ajustes, na verdade, expressam uma 

reconfiguração pela qual está passando o Estado em diversos países do mundo, como é o caso 

do Brasil. Apesar do seu estágio financeiro e digital, amplamente automatizado e marcado 

pela substituição do trabalho vivo pela inteligência artificial, o capitalismo se apoia sobre o 

Estado, pois este, como seu agente político, auxilia na operacionalização dos novos modos de 

subordinar e de explorar o trabalho. O aparato jurídico e político do Estado garantem ao 

 
436 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação, 2018, p. 14. 
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capital a produção de mais-valor com a flexibilização e a retirada de direitos, a liberalização 

das políticas sociais, as privatizações e o avanço das parcerias público-privadas.  

O Estado cumpre, dessa forma, um papel sine qua non no processo geral da 

reprodução capitalista, no desenvolvimento das forças produtivas, além de mediar suas 

contradições e os conflitos entre as classes. A relação entre o capital e o Estado é inseparável, 

não apenas para dar fluidez ao impulso da acumulação capitalista, mas igualmente, para 

assumir e contornar as consequências destrutivas, assumir os prejuízos econômicos, sociais e 

ambientais, além de preencher as lacunas provocadas pelo próprio capital, como é o caso do 

gerenciamento da força de trabalho, produto da quarta revolução industrial. Nesse sentido, 

apesar de toda a exposição que fizemos até aqui – demonstrando a pressão dos organismos 

internacionais e do capital para que os governos planejem e coordenem os processos 

relacionados à transição da força de trabalho e a qualificação de atuais e novos trabalhadores 

em virtude da revolução 4.0 – esse é um fato absolutamente previsível e esperado, mais ainda, 

se tomamos o arcabouço teórico marxiano como referência. 

 A história da educação brasileira demonstra que o ensino médio é uma etapa de ensino 

alvo de permanentes conflitos e disputas que envolvem tanto sua função e corte social, quanto 

o perfil formativo que deve promover. De um lado temos as tensões das elites econômicas a 

fim de preservá-lo como meio pelo qual seus filhos acessam à universidade e são formados 

para darem continuidade às funções de direção política e econômica do país. Por outro lado, à 

população trabalhadora, o ensino médio aparece (isto é, quando aparece) como um direito 

recente437, uma alternativa de mobilidade social ou alguma oportunidade de emprego. Vale 

dizer que, no Brasil, a educação formal, básica e superior, cumpre um papel de reparação 

histórica ante as profundas desigualdades, especialmente para a população negra e mais 

pobre, que ainda permanece em desvantagem não apenas no acesso, mas na permanência e na 

continuidade dos estudos438. Por ser uma etapa que, em geral, demarca uma transição entre a 

formação e o ingresso da força de trabalho no mercado, a questão da ênfase na formação 

científica ou técnica sempre esteve em disputa. 

 

Como se vê pela ordem cronológica, a sequência dos decretos não obedeceu a uma 

ordem lógica, mas com certeza às conveniências políticas. (...). O ensino médio 

 
437 No Brasil, o ensino médio foi universalizado há pouco mais de uma década, pela Lei nº 12.061/2009. 
438 Conforme os dados do Censo Escolar de 2019 (INEP), no Brasil a matrícula inicial no ensino médio foi de 

5.537.051 no ensino médio parcial; 655.768 no ensino médio integral; 960.852 na educação de jovens e adultos 

(EJA) de nível médio, totalizando 7.153.671 de jovens e adultos matriculados em 2019. O Anuário Brasileiro 

da Educação Básica (2019) indica que brancos são 11,7% a mais de matriculados no ensino médio do que 

pretos; regionalmente, a desigualdade também é observada: 43,3% dos jovens da Bahia concluem, até 19 anos, 

o ensino médio; jovens brancos, com a mesma faixa etária, são 78,3%. Ver: www.todospelaeducacao.org.br.  

http://www.todospelaeducacao.org.br/
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ficou organizado verticalmente em dois ciclos, o ginasial, com a duração de 4 anos, 

e o colegial, com duração de 3 anos e, horizontalmente, nos ramos secundários e 

técnico-profissional. O ramo profissional subdividiu-se em industrial, comercial e 

agrícola, além do normal, que tinha interface com o secundário. Do ponto de vista 

da concepção, o conjunto das reformas tinha caráter centralista, fortemente 

burocratizado; dualista, separando o ensino secundário, destinado às elites 

condutoras, do ensino profissional, destinado ao povo conduzido e concedendo 

apenas ao ramo secundário a prerrogativa de acesso a qualquer carreira de nível 

superior; corporativista, pois vinculava estreitamente cada ramo ou tipo de ensino às 

profissões e aos ofícios requeridos pela organização social
439

. 

  

 A dualidade no ensino, expressão do antagonismo entre as classes sociais, configura-

se de um lado como ensino amplo, universal, propedêutico, que possibilita a iniciação 

científica e a continuidade em estudos superiores, preparando líderes para ocupar espaços de 

decisão política e direção do processo de trabalho, recebendo para isso, maior financiamento e 

infraestrutura. Do outro, a educação de jovens das camadas populares, formados para o 

domínio técnico, para ocupar os postos de trabalho mais precários e mal remunerados, exercer 

atividades intermitentes, sem regulamentação ou garantia de direitos, o empreendedorismo. 

Destarte, no Brasil, historicamente, o ensino médio forma a massa de jovens da população 

trabalhadora sob a égide do mercado e da redução do valor da força de trabalho440, e agora se 

empenha na busca por atender as necessidades do mercado 4.0.  

 

Em pleno Século XXI, mais do que nunca, bilhões de homens e mulheres dependem 

de forma exclusiva do trabalho para sobreviver e encontram, cada vez mais, 

situações instáveis, precárias, ou vivenciam diretamente o flagelo do desemprego. 

Isto é, ao mesmo tempo que se amplia o contingente de trabalhadores e 

trabalhadoras em escala global, há uma redução imensa dos empregos; aqueles que 

se mantêm empregados presenciam a corrosão dos seus direitos sociais e a erosão de 

suas conquistas históricas, consequência da lógica destrutiva do capital que, 

conforme expulsa centenas de milhões de homens e mulheres do mundo produtivo 

(em sentido amplo), recria, nos mais distantes e longínquos espaços, novas 

modalidades de trabalho informal, intermitente, precarizado, ‘flexível’, 

depauperando ainda mais os níveis de remuneração daqueles que se mantêm 

trabalhando441.   

 

Atendendo às orientações dos organismos internacionais, mais precisamente do Fórum 

Econômico Mundial (WEF), para as políticas educacionais com vistas à formação adequada 

às novas demandas da quarta revolução industrial, e, a fim de consolidar o processo de 

automação massiva e desregulamentação do trabalho pelas tecnologias emergentes (sob a 

propaganda da inovação tecnológica), o Brasil acelerou o seu percurso de ajustamento às 

 
439 SAVIANI, Demerval. História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2008, p. 

269-270. 
440 Ibidem, ibidem. 
441 ANTUNES, Ricardo. Op. Cit., p. 27. 
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prescrições do capital na sua agenda educacional. Em setembro de 2016, o governo federal 

encaminhou ao Congresso Nacional a Medida Provisória (MP) nº 746/2016 para 

reestruturação do ensino médio que, pouco tempo depois, foi convertida na Lei nº 13.415, em 

fevereiro de 2017. Essa Lei instituiu a política de fomento à implementação de escolas de 

ensino médio em tempo integral, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 e a Lei nº 11.494, de 20 de junho 2007, esta última, 

referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Entre todas as modificações que ela acarretou, 

observamos com atenção a retomada do ensino técnico de modo compulsório, o que a nosso 

ver, aprofunda as desigualdades educacionais no país, bem como esboça a disposição das 

lideranças políticas em submeter a agenda educacional ao frenesi da revolução 4.0. 

Amparado pela narrativa da necessidade de modernização, o governo brasileiro 

implementou a lei da reforma do ensino médio que, entre os diversos aspectos que se 

sobressaem, destacamos a retomada do ensino técnico compulsório como itinerário formativo 

de maior determinação na carga horária de estudos como notória adequação impulsionada 

pela quarta revolução industrial. Atendendo as tendências do mercado e da indústria 4.0, 

ampliou-se a carga horária total de estudos para quatro mil e duzentas horas (total de todo o 

curso no ensino médio), porém, com um teto de mil e oitocentas horas442 para estudos 

científicos, ou, as chamadas disciplinas propedêuticas, alinhadas à Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)443. As demais duas mil e quatrocentas horas destinadas à formação 

técnica, consistem, na melhor das hipóteses, na qualificação imediata para os trabalhos 

simples, empregos mal remunerados e intermitentes. Para efeito de cumprimento das 

exigências curriculares, ou seja, para completar a carga horária de formação, podem ser 

aproveitadas as atividades práticas, tais como: experiência de trabalho supervisionado ou 

atividades afins, curso técnico realizado em outra instituição que não seja a escola, cursos 

livres à distância, tempo de estudos em território estrangeiro e demonstração prática de 

determinada habilidade técnica444. Ao contrário da experiência que mencionamos da Estônia e 

 
442 BRASIL. Art. 3º, § 5º A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não 

poderá ser superior a mil e oitocentas horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a 

definição dos sistemas de ensino. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2017/Lei/L13415.htm.  
443 A Base Nacional Curricular Comum reformulou a organização curricular no Brasil, dando ênfase aos 

conteúdos e desenvolvimento de habilidades consideradas necessárias. Por necessárias podemos compreender 

as áreas de conhecimento, todas as capacidades e as funções cognitivas que atendam às demandas de operações 

com as tecnologias emergentes. Ver: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/.  
444 BRASIL. Art. 4º, § 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas 

de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação a distância com 

notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação: I - demonstração prática; II - 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


 

164 

do Reino Unido, que combinam a formação técnica às artes liberais e à cultura geral, o caso 

brasileiro, em um contexto de aguda crise econômica e instabilidade política, das 

desigualdades abissais, bem como de ampla reforma do Estado, indica que a formação dos 

estudantes no ensino médio no Brasil terá como centro a imersão prática em um cenário 

econômico decadente e de trabalho ultrajante.  

Com a desaceleração do setor produtivo – uma indústria baseada em commodities e 

produtos de baixa complexidade – o preparo para o empreendedorismo, o trabalho 

intermitente e desregulamentado assumem o horizonte profissional possível para a grande 

massa da juventude que compõe a população trabalhadora. Na indústria 4.0, 

predominantemente automatizada, digital, onde os algoritmos (inteligência artificial) 

planejam e coordenam a atividade humana, a experiência dos estudantes em atividades dessa 

natureza, com quase nenhum espaço para o exercício da criatividade e de uma cognição 

autônoma, desidrata o processo educativo do desenvolvimento estético, crítico, científico e 

cultural em geral. Aliás, no caso do Brasil, a realidade da maior parte da juventude nem 

presume o contato com indústrias que alcancem essas tecnologias emergentes em uso 

massivo. Deste modo, a experiência profissional e a formação técnica brasileira consiste em 

uma antecipação do trabalho em suas facetas mais degradantes e precarizadas, com forte 

apelo à evasão escolar. Sobre a degeneração do caráter pedagógico do trabalho na sociedade 

capitalista, dado o acelerado processo de automação, Marx já elaborara sobre esse fenômeno 

ao tratar da maquinaria:  

 

A atividade do trabalhador, limitada a uma mera abstração da atividade, é 

determinada e regulada em todos os aspectos pelo movimento da maquinaria, e não 

o inverso. A ciência, que força os membros inanimados da maquinaria a agirem 

adequadamente como autômatos por sua construção, não existe na consciência do 

trabalhador, mas atua sobre ele por meio da máquina como poder estranho, como 

poder da própria máquina. Na produção baseada na maquinaria, a apropriação do 

trabalho vivo pelo trabalho objetivado – da força ou atividade valorizada pelo valor 

existente por si, inerente ao conceito do capital – é posta como caráter do próprio 

processo de produção, inclusive de acordo com seus elementos materiais e seu 

movimento material. O processo de produção deixou de ser processo de trabalho no 

sentido de processo dominado pelo trabalho como unidade que o governa. Ao 

contrário, o trabalho aparece unicamente como órgão consciente, disperso em 

muitos pontos do sistema mecânico em forma de trabalhadores vivos individuais, 

subsumido ao processo total da própria maquinaria, ele próprio só um membro do 

sistema, cuja unidade não existe nos trabalhadores vivos, mas na maquinaria viva 

 
experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar;  III - 

atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas; IV - cursos oferecidos 

por centros ou programas ocupacionais; V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou 

estrangeiras; VI - cursos realizados por meio de educação a distância ou educação presencial mediada por 

tecnologias. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
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(ativa), que, diante da atividade isolada, insignificante do trabalhador, aparece como 

organismo poderoso445.  

 

Do ponto de vista educativo, a articulação da atividade de trabalho com a atividade 

intelectual e formativa da escola, nesses moldes, consiste em um fator desfavorável à 

aprendizagem dos alunos, primeiramente, porque a preparação para o trabalho é deslocada do 

espaço formativo para o ambiente e a gerência do mercado. Isso quer dizer que as empresas 

assumirão os papéis de orientadoras da aprendizagem dos ofícios, contudo, os estudantes 

serão privados de uma compreensão mais complexa e ampla sobre o mundo do trabalho e das 

questões que atravessam as relações sociais de produção. Não bastasse isso, a maioria dos 

postos de trabalho não oferece condições sanitárias ou de segurança minimamente adequadas, 

não respeitam os limites de horários e físicos, bem como oferecem atividades degradantes, 

pedagogicamente elementares e exaustivas. E mesmo havendo exceções, considerando que a 

nossa realidade é, em geral, muito precarizada, que os investimentos sociais são incompatíveis 

com as demandas para a educação, especialmente para o supervisionamento adequado que as 

atividades práticas requerem, isso se torna absolutamente preocupante. O cenário provável, 

portanto, é não só de um aprofundamento das desigualdades educacionais, da dualidade entre 

a formação dos estudantes das escolas particulares e públicas, mas a naturalização da 

exploração do trabalho, da adaptação à flexibilização total de ocupações e capacidades, além 

da desmotivação dos estudantes em permanecerem com suas matrículas ativas. Outra 

tendência é a de que as atividades técnicas ou de trabalho supervisionado não serão oferecidas 

de forma equivalente entre as próprias redes de ensino, ou mesmo, dada a natureza distinta, 

proporcionarão o desenvolvimento de competências defasadas, em sua maioria, composta por 

jovens pobres e negros.  

Como exemplo dessa desigualdade formativa, podemos pensar nas escolas particulares 

de médio ou grande porte. Nelas, os estudantes poderão cumprir a carga horária máxima de 

formação científica dos itinerários formativos e complementarão as 200h técnico-profissionais 

com atividades à distância, ou atividades de laboratório e pesquisa (como cursos de robótica, 

astronomia, etc.). Nas escolas públicas, diante da política de cortes da educação, de 

congelamento de gastos sociais (EC nº 95)446, que historicamente são negligenciadas e  não 

dispõem infraestrutura adequada, a tendência é de que a formação científica (os conteúdos da 

 
445 MARX, Karl. Grundisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia 

política. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 581.  
446 Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. “Altera o Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
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Base Nacional Comum Curricular) dos estudantes se dê pelo cumprimento mínimo dos 

itinerários formativos correspondentes justamente pela experiência de trabalho. A proposta 

também desconsidera a desigualdade de acesso às tecnologias, condição escancarada no ano 

de 2020 durante a pandemia de Covid-19 e a imposição de aulas remotas às escolas e 

universidades. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua 

TIC) 2018447, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que 

cerca de 25% das pessoas no Brasil não têm acesso à internet. Em números, isso representa 

cerca de 46 milhões de brasileiros sem acesso à rede. Em áreas rurais, o índice de pessoas sem 

acesso é ainda maior que nas cidades, chega a 53,5%. Em áreas urbanas é 20,6%. Em 

paralelo, a integralização curricular pela experiência prática, tomando como referência a 

própria realidade brasileira, não significará muito além da inserção mais precoce da juventude 

no mundo do trabalho, o que pode lhe absorver as forças e o interesse em continuar na escola, 

além de inviabilizar os estudos mais alongados do ensino superior. Esse fator, como dissemos, 

só corrobora para aprofundar ainda mais as desigualdades educacionais entre os sistemas 

públicos e as redes particulares, ou seja, o antagonismo entre as classes. 

Diante da exposição nesta seção, consideramos que a revolução 4.0 tem ocasionado 

diversas implicações para o conjunto da sociedade brasileira, que apesar de já lidar com as 

condições de vida e de trabalho precários, com a quarta revolução industrial avança em 

direção a uma massiva crise de empregos, extinção de ocupações, ampla desregulamentação e 

a generalização do trabalho intermitente. No âmbito da educação, os ajustes propostos pelos 

organismos internacionais que englobam, centralmente, a reestruturação curricular promovida 

pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a reorganização do funcionamento do 

ensino médio pela Lei nº 13.415/2017, constituem uma política de intervenção do capital, por 

meios de seu agentes político, o Fórum Econômico Mundial (WEF) na agenda educacional 

brasileira, exigindo ajuste imediato da formação da força de trabalho baseada no 

desenvolvimento de competências que têm a inovação tecnológica e as demandas da 

revolução 4.0 como um lugar de centralidade. Portanto, as tecnologias emergentes e as 

características do mercado no Século XXI estão referenciando a prática educativa no Brasil e 

determinando o destino, principalmente, da juventude trabalhadora. Assim, compreendemos 

que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a reforma do ensino médio expressam a 

política de adequação da agenda educacional brasileira ao modelo formativo imposto pelas 

demandas da quarta revolução industrial.  

 
447 Mais detalhes da pesquisa em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-

de-noticias/releases/27515-pnad-continua-tic-2018-internet-chega-a-79-1-dos-domicilios-do-pais.  

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27515-pnad-continua-tic-2018-internet-chega-a-79-1-dos-domicilios-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27515-pnad-continua-tic-2018-internet-chega-a-79-1-dos-domicilios-do-pais
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O panorama apresentado nesta Tese demonstra que a agenda educacional brasileira 

têm sofrido forte impacto das deliberações impostas pela revolução 4.0, agenciada pelo 

Fórum Econômico Mundial, resultando em uma educação para a massa da juventude 

trabalhadora que não corresponde às suas reais necessidades; ineficaz e insuficiente do ponto 

de vista humano e social, que forme os indivíduos em sua totalidade e que contribua para o 

desenvolvimento das potencialidades físicas e intelectuais como um todo. Entre esses 

impactos, a nosso ver, destacam-se a homologação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e a reforma do ensino médio, implementada pela Lei nº 13.415/2017, ambas medidas 

assertivas em reproduzir a formação da força de trabalho conforme as demandas da indústria 

4.0, do capital financeiro, transnacional e digital.  

É importante ressaltar que essas medidas não afetarão apenas a educação básica. A 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os novos itinerários formativos delineados pela 

Lei nº 13.415/2017 (reforma do ensino médio) também influenciarão, por exemplo, o ingresso 

de estudantes no ensino superior e os respectivos projetos de cursos universitários, uma vez 

que tanto a oferta de vagas quanto os seus currículos deverão se adequar à nova proposta 

formativa da educação básica. Tal consideração se confirma, inclusive, no texto final do 

documento da Base: “além dos currículos, influenciará a formação inicial e continuada dos 

educadores, a produção de materiais didáticos, as matrizes de avaliações e os exames 

nacionais que serão revistos à luz do texto homologado da Base”448. Outro fator que sinaliza a 

interferência no ensino superior é a leitura que o setor industrial brasileiro faz sobre os 

investimentos e a oferta da educação pública no Brasil: 

 

No Brasil, a qualidade insatisfatória da educação básica e a reduzida oferta de 

formação técnica e profissional são barreiras para o crescimento da produtividade e 

da competitividade das empresas. A despeito de ilhas de excelência, a educação 

superior no Brasil está distante das demandas do setor produtivo e das melhores 

referências mundiais de qualidade, o que coloca o país em desvantagem na 

capacidade de inovar e competir449. 

 

Ao longo deste trabalho, cuja tarefa proposta foi compreender como a Revolução 4.0 

se relaciona com a reprodução capitalista, identificando seus desdobramentos sobre a 

 
448 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação, 2018, p. 5.  
449 Confederação Nacional da Indústria. Mapa estratégico da indústria 2018-2022 – Confederação Nacional 

da Indústria. Brasília: CNI, 2018, p. 76. 
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educação brasileira, apresentamos elementos do pensamento marxiano sobre a questão da 

tecnologia, destacando o fato de o autor entendê-la como um produto histórico, social, 

político e econômico, em constante movimento, logo, uma força produtiva em permanente 

transformação, que se dá de forma simultânea ao desenvolvimento do próprio capital. De 

modo geral, em sua exposição, Marx trata os avanços tecnológicos no âmbito do processo 

produtivo, ou seja, no processo de trabalho e o momento em que o valor é gerado com a 

produção de mercadorias. Ele se ocupa em verificar como a tecnologia medeia e interfere no 

capital quando este entra em circulação no contexto da vida social, especificamente, no que 

diz respeito à sua busca em abreviar ao máximo a razão entre o espaço e o tempo. Nesse 

sentido, a revolução 4.0, a configuração de uma nova indústria e as transformações nas 

políticas educacionais que determinam a formação da força de trabalho exprimem, através da 

inovação tecnológica, essa tendência de aceleração da circulação do capital. 

A revolução 4.0 expressa a abrangência e a capacidade de reinvenção do capital, pois, 

a partir da inovação tecnológica e do revolucionamento das forças produtivas, renova-se a 

dinâmica do processo de trabalho, os meios para a sua realização, portanto, a produção de 

mais-valor. Marx define o papel da tecnologia na reprodução do capital ao afirmar a 

necessidade de o capital se reinventar para movimentar o valor produzido, impedindo que 

matérias-primas, meios de trabalho ou capital-mercadoria permaneçam imobilizados, pois, a 

valorização do capital requer o valor em constante movimento. “Quanto mais curto o tempo 

de rotação, tanto menor se torna essa parte imobilizada do capital em comparação com o todo; 

tanto maior, também, torna-se o mais-valor apropriado”450.  Ou seja, a aceleração da rotação 

do capital – expressão dos avanços na indústria, como, por exemplo, o surgimento da 

indústria de comunicação451 (transporte e informações), a fim de potencializar a valorização 

do valor, ou seja, a acumulação de riqueza pelos capitalistas. A revolução 4.0 é uma 

demonstração dessa tendência, que se expressa, por exemplo, com a internet das coisas – 

conexão permanente, móvel e internacional, através de equipamentos digitais (como 

celulares), a partir dos quais são realizadas de modo imediato, por exemplo, a comercialização 

de mercadorias (inclusive, de força de trabalho) e transações financeiras em diversas partes do 

mundo.  

Identificamos também uma direta relação entre as demandas e o revolucionamento da 

indústria 4.0 sobre a organização e o funcionamento da educação, inclusive no Brasil, 

principalmente, como já mencionamos, sobre o ensino médio – com as competências 

 
450 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: livro II. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 97. 
451 Ibidem, p. 98.  
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designadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a prevalência do itinerário 

formativo técnico e profissional (para qual está destinada a maior parte da carga horária 

prevista)452. Tais mudanças indicam a preocupação em elevar o nível de produtividade do 

trabalho a partir da formação de capital humano. A inovação e a formação tecnológica, como 

princípio para o domínio técnico, endossam o papel da tecnologia na disputa concorrencial 

entre capitalistas453 (com a inovação da maquinaria, da infraestrutura e demais meios de 

trabalho, o que permite, inclusive, a possibilidade de migrarem de um ramo a outro)454 e entre 

os trabalhadores (polivalência e flexibilização da força de trabalho, inovação do trabalho com 

o empreendedorismo e o domínio da técnica). Nesse sentido, a tecnologia consiste na força 

produtiva determinante para a inovação e o aumento da competitividade. 

 

A qualidade da educação básica se eleva. Há maior oferta de engenheiros e 

tecnólogos e se amplia a formação profissional concomitante com o ensino médio e 

com a educação de jovens e adultos. As empresas ampliam o investimento em 

capacitação da mão de obra. A melhor oferta de capital humano promove a 

produtividade e a inovação. (...) Um dos principais determinantes da 

competitividade da indústria é a produtividade do trabalho. Equipes com elevada 

escolaridade e formação contínua são capazes de propor soluções mais eficazes para 

os problemas do dia a dia, adaptam melhor os produtos e processos produtivos, bem 

como desenvolvem e implementam inovações455.  

 

Seguindo as orientações do Fórum Econômico Mundial, no que diz respeito à 

adequação da agenda educacional aos marcos impostos pela quarta revolução industrial, as 

ações implementadas no Brasil, a nosso ver, consistem em mudanças estruturais para a 

educação. A homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que tem como eixo 

formativo central, o desenvolvimento de competências necessárias à indústria 4.0 – apesar do 

cenário de crise política, econômica e social, sob forte processo de desindustrialização456. Não 

obstante, o segmento industrial brasileiro indica ter forte participação na implementação da 

Base e da reforma do ensino médio, bem como nos demais ajustes na agenda educacional 

(como a formação de professores), o que demonstra um forte fomento à revolução 4.0 no 

Brasil. 

 

 
452 BRASIL. Art. 3º, § 5º A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não 

poderá ser superior a mil e oitocentas horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a 

definição dos sistemas de ensino. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2017/Lei/L13415.htm.  
453 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: livro II. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 210. 
454 Ibidem, p. 231. 
455 Confederação Nacional da Indústria. Op. Cit., p. 76. 
456 Ibidem, p. 19. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
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Iniciativas: implantação da Base Nacional Comum Curricular; promoção da 

formação continuada de docentes; implantação de modelos de gestão escolar; 

difusão de metodologias e tecnologias com ênfase em STEAM (Ciência, 

Tecnologia, Engenharia, Matemática + Arte/design); implantação do novo ensino 

médio com prioridade para a integração com a educação profissional; realização de 

parcerias entre as redes de educação profissional e de educação básica; ampliação da 

aprendizagem profissional para alunos do ensino médio; proposição de novo modelo 

educacional na educação de jovens e adultos; promoção da formação continuada 

para professores e gestores na educação de jovens e adultos457.  

 

A reforma do ensino médio, estabelecida pela Lei nº 13.415/2017, entre outras 

medidas, recupera o ensino técnico compulsório que, não apenas corrobora para formar uma 

força de trabalho adequada à lógica do empreendedorismo, mas em verdade falseia o 

problema do desemprego e da informalidade. Igualmente, promove uma qualificação 

fragmentada, o esvaziamento da aprendizagem, a precarização do ensino e a evasão escolar 

(em virtude das dificuldades em conciliar as atividades regulares de estudo e a inserção 

precoce no setor produtivo), além de dificultar ainda mais o acesso das camadas mais 

pauperizadas da população ao ensino superior.  

 

A educação profissional é uma via de qualificação voltada para o mercado de 

trabalho, essencial para a formação da força de trabalho das indústrias. A qualidade 

da formação profissional é um determinante direto da produtividade dos 

trabalhadores. (...) Com a reforma do ensino médio, pela Lei nº 13.415/2017, a 

formação técnica e profissional passa a ser um dos itinerários possíveis para os 

jovens, contribuindo dessa forma com a possibilidade de qualificação profissional 

dos 83% dos jovens brasileiros entre 25 e 34 anos que, conforme mostram as 

estatísticas da OCDE, não terão acesso ao ensino superior458. 

 

A reforma do ensino médio também alarga o repasse dos recursos públicos para o 

setor privado, por exemplo, mediante a contratação de empresas educacionais de gestão, de 

formação de professores, de educação à distância, pacotes didáticos e grupos de 

comunicação459 para a prestação de serviços pedagógicos que envolvam tele-ensino e 

radiodifusão. Tais medidas, evidentemente, saltam aos olhos do setor produtivo, empresários 

e corporações porque, além de se alinharem estreitamente ao fomento do Fórum Econômico 

Mundial à cooperação público-privada, como um serviço essencial e de amplo alcance, a 

educação pública se torna uma importante chave para o aumento da lucratividade desses 

setores e da especulação financeira.  

 
457 Ibidem, p. 79. 
458 Ibidem, p. 80. 
459 BRASIL. Art. 10º, § 3º. “O Ministério da Educação poderá celebrar convênios com entidades representativas 

do setor de radiodifusão, que visem ao cumprimento do disposto no caput , para a divulgação gratuita dos 

programas e ações educacionais do Ministério da Educação, bem como à definição da forma de distribuição 

dos programas relativos à educação básica, profissional, tecnológica e superior e a outras matérias de interesse 

da educação”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
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 É importante citar que a recente universalização do ensino médio, ocorrida apenas no 

ano de 2013 (como expressão de uma frágil agenda de expansão de direitos sociais), forjou a 

geração da massa trabalhadora mais bem formada até então no Brasil, considerando-se como 

referência a continuidade dos estudos e a elevação do número de ingressos, das camadas 

sociais mais baixas, no ensino superior brasileiro460. Estes dados, apesar de conterem 

contradições, expressam mudanças pontuais e insuficientes, mas qualitativas, para as 

condições de vida da população trabalhadora. Todavia, esse processo logo foi interrompido 

em virtude da crise política e econômica, aprofundada desde 2014, combinada a um forte 

movimento de retração do Estado e à ampliação da agenda de interesses do setor privado. O 

enfraquecimento do ensino médio também significa que as próximas gerações serão formadas 

com grande perda nas suas capacidades de cognição, de criatividade, bem como na produção 

científica e tecnológica, reforçando a dependência brasileira aos países do centro capitalista, 

pois, enquanto esses últimos produzem tecnologias, o Brasil forma mão de obra cada vez mais 

barata e apta para ser severamente explorada pelos capitalistas.   

 No Século XXI, o capitalismo alcançou um determinado nível de desenvolvimento das 

forças produtivas que combina os avanços das ciências aplicadas no Século XX (tecnologias 

digitais, especialmente, a computação e a internet), a financeirização e transnacionalização do 

capital, a divisão internacional do trabalho em marcos digitais, às novas tecnologias 

emergentes – que fundem a dimensão física, digital e biológica – características da quarta 

revolução industrial, como a big data, a inteligência artifical, a robótica avançada, a internet 

das coisas, a biotecnologia, entre outras. Essa combinação é o que chamamos de revolução 

4.0 e, dado o caráter abrangente do capital, a velocidade e o alcance das transformações 

impulsionadas por ela, todas as esferas da produção material da vida têm sido profundamente 

modificadas objetiva e subjetivamente, respectivamente, na produção e na formação da 

juventude trabalhadora no Brasil. 

 

A quarta revolução industrial não está mudando apenas o que fazemos, mas também 

quem somos. O impacto sobre nós como indivíduos é múltiplo, afetando nossa 

identidade e as muitas facetas relacionadas a ela – nosso senso de privacidade, 

nossas noções de propriedade, nossos padrões de consumo, o tempo que dedicamos 

ao trabalho e ao lazer, a forma de desenvolvermos nossas carreiras e cultivarmos 

nossas competências. Ela irá influenciar o modo como conhecemos as pessoas e 

consolidamos nossos relacionamentos, as hierarquias das quais dependemos, nossa 

saúde, e talvez mais cedo do que pensamos, poderá levar a formas de 

 
460 CORBUCCI, Paulo Roberto. Evolução do Acesso de Jovens à Educação Superior no Brasil. Texto para 

discussão. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2014. 
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aperfeiçoamento humano que nos farão questionar a própria natureza da existência 

humana461.  

  

Apesar do cenário pouco otimista, especialmente em países periféricos como o Brasil, 

a premissa levantada pelos entusiastas da revolução 4.0 é de que as tecnologias emergentes 

têm o potencial de resolver grande parte dos problemas do mundo real. Essa fetichização da 

tecnologia, ou seja, a inversão da relação entre tecnologia e trabalhadores, os atributos que o 

capital lhe transfere como um ente que cria as relações sociais de produção e por elas impele 

novas demandas, forjando um desenvolvimento tecnológico fantasmagórico, como se este 

fosse um ser vivo e volitivo, uma espécie de deus ex machina, capaz de solucionar as 

contradições inerentes à reprodução do capital. Marx, todavia, demonstrou justamente o 

contrário ao criticar a teoria da compensação relativa aos trabalhadores deslocados pela 

maquinaria, defendida pelos economistas burgueses: ele afirma que o uso capitalista da 

tecnologia aprofunda as desigualdades, uma vez que ela lançou, forçadamente, os 

trabalhadores da oficina para o mercado de trabalho e, com isso, criou uma massa miserável 

de força de trabalho disponível para o capital. Deste modo, o autor desmistifica a autonomia 

da inovação tecnológica e a narrativa de que ela seja sinônimo do progresso social, do alívio 

do trabalho e melhoria para as condições de vida dos trabalhadores.  

 

As contradições e antagonismos inseparáveis da utilização capitalista da maquinaria 

inexistem, porquanto têm origem não na própria maquinaria, mas em sua utilização 

capitalista! Como, portanto, considerada em si mesma, a maquinaria encurta o 

tempo de trabalho, ao passo que, utilizada de modo capitalista, ela aumenta a 

jornada de trabalho; como, por si mesma, ela facilita o trabalho, ao passo que, 

utilizada de modo capitalista, ela aumenta sua intensidade; como, por si mesma, ela 

é uma vitória do homem sobre as forças da natureza, ao passo que, utilizada de 

modo capitalista, ela subjuga o homem por intermédio das forças da natureza; como, 

por si mesma, ela aumenta a riqueza do produtor, ao passo que, utilizada de modo 

capitalista, ela o empobrece etc. – o economista burguês declara simplesmente que a 

observação da maquinaria, considerada em si mesma, demonstra com absoluta 

precisão que essas contradições palpáveis não são mais do que a aparência da 

realidade comum, não existindo por si mesmas e, portanto, tampouco na teoria462.   

 

Marx, contudo, não nega o desenvolvimento das forças produtivas como elemento 

constitutivo dos avanços históricos e sociais da humanidade. Para ele, o desenvolvimento 

tecnológico é nocivo aos trabalhadores e antagônico à perspectiva de uma produção 

fundamentada nas necessidades sociais quando se dá no contexto da produção capitalista. 

Portanto, entendemos que o autor admite uma dualidade da tecnologia – o que entendemos 

 
461 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 107. 
462 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 513-514. 
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como seu caráter universal e a negação dessa universalidade pelo capital, conforme tratamos 

no terceiro capítulo desta Tese. 

 

O economista burguês não nega em absoluto que, com isso, surjam também alguns 

inconvenientes temporários; mas que medalha haverá sem seu reverso? Para ele, é 

impossível outra utilização da maquinaria que não a capitalista. A exploração do 

trabalhador pela máquina é, a seu ver, idêntica à exploração da máquina pelo 

trabalhador. De modo que quem revela o que ocorre na realidade com a utilização 

capitalista da maquinaria é alguém que se opõe a sua utilização em geral, é um 

inimigo do progresso social463. 

 

A educação, por estar inserida na totalidade histórica das relações sociais de produção, 

ou seja, como atividade de reprodução social e sob a égide do capital, torna-se um elemento 

chave para a formação da força de trabalho sob o prisma das novas capacidades 

(competências) imprescindíveis ao mercado de trabalho, da economia de demanda, do 

trabalho digital e “em nuvem”, da terceirização internacional e da total desregulamentação do 

trabalho. Para isso, é essencial ao capital a mediação do Estado464 na definição de uma agenda 

educacional que forje a qualificação da massa de trabalhadores para esse novo perfil 

profissional, através da parceria público-privada, da privatização da administração pública e 

na reestruturação curricular de todas as etapas de ensino, da educação infantil ao superior, e 

que, essencialmente, deve priorizar a formação tecnológica e o domínio técnico para a 

indústria 4.0.  

 

Objetivo: ampliar a oferta da educação profissional alinhada às demandas do setor 

produtivo. Meta: aumentar o número de matrículas na educação profissional, de 1,86 

milhão para 2,00 milhões. Iniciativas: ampliação da oferta de educação profissional 

alinhada às demandas da indústria; ampliação da educação profissional na 

modalidade a distância; implementação de sistema nacional de avaliação da 

educação profissional; aperfeiçoamento da legislação da aprendizagem 

profissional465. 

 

Com essa reforma do Estado, as elites políticas e econômicas anseiam preparar uma 

força de trabalho e um exército industrial de reserva com trabalhadores mais eficientes, 

melhor adaptados às tecnologias emergentes e, assim, aumentar o grau de exploração e a 

 
463 Ibidem, p. 514. 
464 Os organismos internacionais, cuja ênfase desta pesquisa se dirigiu ao Fórum Econômico Mundial (WEF), 

atuam como agentes políticos do capital desde o pós-guerra e, desde então, ampliaram sobremaneira sua 

intervenção nas agendas dos países, principalmente, daqueles da periferia capitalista. Penetraram nas mais 

diversas áreas da administração pública, interferindo nas políticas sociais e econômicas, com destaque para os 

sistemas educacionais desses países. Sem pudor, determinam novos papéis ao Estado, difundem a propaganda 

capitalista, prescreveram ações e reformas estruturais. Essas medidas se confirmam com os desdobramentos na 

agenda educacional brasileira, mas também pelas contrarreformas citadas no decorrer desta investigação, como 

a trabalhista, em 2017, e da previdência, em 2019. 
465 Confederação Nacional da Indústria. Op. Cit., p. 81. 
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produtividade do trabalho, a fim de acelerar o ciclo de reprodução do capital, ampliar a 

acumulação de riqueza dos capitalistas e perpetuar o modo de sociabilidade burguês. A 

intervenção do setor industrial brasileiro nas políticas educacionais implementadas desde 

2016, é revelada na agenda 4.0 da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que reforça a 

relação entre o processo de reforma do Estado que tem se desenrolado no Brasil com as 

transformações estruturais na educação pública: a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

e a reforma do ensino médio.  

 

As crises política e econômica revelaram o inchaço do Estado brasileiro, o 

esgotamento de sua capacidade de expansão e a necessidade de se rever a relação 

entre o setor privado e o Estado, com impactos no desenho das políticas industriais. 

A necessidade de reforma e reinvenção do Estado é condição para o enfrentamento 

dos desafios econômicos, demográficos e sociais presentes e por vir. (...) O aumento 

da escolaridade da população, o maior acesso à informação e instituições mais 

profissionalizadas tendem a pressionar o Estado na adoção de uma gestão com maior 

transparência. Como consequência, têm-se políticas públicas eficazes, mais 

criteriosas, concebidas com base em evidências e com maior foco em resultados. 466. 

 

Como vimos, aumentar a produtividade, encurtar o tempo de produção e de circulação 

do capital é a forma imediata do tornar mais robusta sua produtividade. Isso inclui o aumento 

da jornada de trabalho, mas principalmente, da sua intensificação através do desenvolvimento 

de tecnologias que tornem os meios de trabalho cada vez mais eficientes e autônomos em 

relação aos trabalhadores, como, por exemplo, a inteligência artificial e o aprendizado de 

máquina, automação da quarta revolução industrial. Todavia, a corrida do capital em busca da 

valorização não se dá apenas na produção, quer dizer, no momento estrito do processo de 

trabalho (quando as mercadorias estão sendo fabricadas). Ele ocorre, também, quando essas 

mercadorias ganham a realidade social e entram em movimento no processo de trocas. Essa é 

a circulação do capital e, segundo Marx, a forma de potencializar a valorização do valor, 

nesse momento, é incrementando a produtividade do trabalho com os avanços da tecnologia.  

As competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os itinerários 

formativos da Lei nº 13.415/2017 (reforma do ensino médio), especialmente o itinerário 

técnico e profissional, expressam em seu conteúdo esse perfil, a saber, de um 

desenvolvimento e de uma aprendizagem voltados para o aumento da produtividade e para a 

lógica mercadológica. No Brasil, a disputa pela elevação da produtividade do trabalho através 

dos ajustes estruturais impostos pelo governo, em alinhamento à revolução 4.0 e ao setor 

industrial, reverbera também no ensino superior com o esvaziamento dos cursos de 

 
466 Ibidem, p. 22.  
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humanidades, a priorização da oferta e financiamento de cursos tecnológicos e das ciências 

exatas, além da expansão da relação público-privada. 

 

As lacunas na cobertura do ensino são ainda maiores considerando-se apenas a 

formação de profissionais como engenheiros e tecnólogos industriais, importantes 

para o processo de inovação na indústria. Segundo o INEP, apenas 13,1% das 

matrículas do ensino superior pertencem à área de engenharia. Entre os concluintes, 

apenas 7,6% são engenheiros. Objetivos: (...). Ampliar a oferta de engenheiros e 

tecnólogos industriais; (...). Aumentar a participação dos cursos de engenharia e 

superiores em tecnologia industrial na educação superior, de 18,8% para 22,8%. 

Iniciativas: promoção de programas de integração entre empresas e universidades; 

promoção da aproximação dos currículos às necessidades dos setores produtivos; 

aperfeiçoamento do ensino superior e de seu modelo de financiamento; ampliação 

dos cursos de engenharia e superiores de tecnologia alinhados às demandas da 

indústria; promoção da valorização do profissional em tecnologia industrial467. 

 

Apesar das contradições aqui apresentadas, é fundamental pensar sobre as 

possibilidades que a educação pode representar como instrumento auxiliar na luta pela 

libertação humana. Como explicitamos em nossa análise, a educação e a qualificação da força 

de trabalho ocupam um lugar crucial para os rumos do capital, embora a formação no 

capitalismo, de modo geral, tenha se limitado a propiciar às massas, quando muito, o domínio 

técnico básico e necessário à reprodução do capital, conforme as características de seu 

desenvolvimento. No Brasil, por exemplo, o contexto é de um capitalismo atrasado e 

subjugado ao centro capitalista. 

Contudo, sob o prisma do materialismo histórico-dialético, a dinâmica da luta de 

classes pode abrir, mediante as lutas sociais e com a recuperação de uma agenda educacional 

que tenha o desenvolvimento humano e o pensamento crítico como centro, uma via de 

possibilidades para a população trabalhadora. Tal medida pode contribuir para que a massa de 

trabalhadores, com uma apreensão mais universal das ciências e das tecnologias que, por sua 

vez, se mediada por experiências educativas das organizações de classe e dos movimentos, 

fomente o desenvolvimento das capacidades físicas e espirituais forjadas em laços coletivos e 

de solidariedade, em que os indivíduos se reconheçam como sujeitos históricos e políticos. No 

entanto, Marx adianta que a revolução social não é um mero produto do desenvolvimento 

intelectual ou da consciência crítica: “para suprassumir o pensamento da propriedade 

privada basta, de todo, o comunismo pensado. Para suprassumir a propriedade privada 

efetiva é preciso uma ação comunista efetiva”468.    

 
467 Ibidem, p. 82-83. 
468 MARX, Karl. Manuscritos Econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 145. 
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Como Marx assevera, o desenvolvimento da consciência, por si mesma, não garante 

aos trabalhadores a superação das contradições e da exploração capitalista. É necessário 

superar a propriedade privada e a divisão social forçada do trabalho, fundamentos das 

opressões e da exploração capitalista. A derrocada do projeto societário burguês somente é 

possível com a efetivação de um processo revolucionário dirigido pela própria população que 

vive do trabalho, que tenha como horizonte sua plena libertação das relações sociais do 

capital. Deste modo, compreendemos como única alternativa possível e viável a necessidade 

de levar, até as últimas vias, o ideal marxiano da emancipação humano-social.  
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