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RESUMO
A presente dissertação de mestrado resulta de uma investigação de natureza teórica e
documental relacionada acerca do desenvolvimento capitalista em sua fase monopolista
imperialista concomitantemente, em face aos seus imperativos ao desenvolvimento
tecnológico com impactos a sociedade, nos marcos da reestruturação produtiva no Brasil. Este
estudo propõe compreender o caráter duplo do trabalho, frente às novas formas de exploração
requisitadas pelo atual padrão de desenvolvimento, segundo uma visão crítico-marxista, à
qual o trabalho se constitui uma atividade natural e eterna dos seres humanos para satisfação
de necessidades em qualquer forma social; nessa perspectiva em que este desempenha na
sociedade capitalista, sobretudo a condição de criador de valor. Considera-se o contexto das
transformações globais promovidas pelo capitalismo no contexto neoliberal, em especial, a
partir de 1970 diante das implicações, aparentemente irreversíveis, ao mundo do trabalho,
afetando diretamente a classe que vive do seu trabalho. Examina-se o desenvolvimento
tecnológico como um dos aportes teórico-metodológicos centrais que possibilitam e ou
aceleram tais mudanças empreendidas, atribuindo-se destaques mais diretos às inovações
tecnológicas ligadas à microeletrônica. Para tanto, ressaltamos, para fins desta análise, que o
advento e o uso do microcomputador e da internet, ressalvadas as restrições da apropriação
desses instrumentos, por parte de certos segmentos das classes sociais, tornam-se importantes
ferramentas tecnológicas, nos avanços do sistema produtivo. Contudo, em contrapartida, as
formas de exploração do trabalho nos remetem a compreensão das tecnologias como um
“fenômeno social”, no contexto das sociedades, hoje denominadas transnacionalizadas, como
a brasileira. Na tentativa de melhor apreendermos as múltiplas determinações desses
fenômenos, investigam-se como se processam as relações sociais e de produção, os processos
de exploração da força de trabalho, as formas de intermediação do Estado em suas relações
com a sociedade, enquanto criador e executor de políticas públicas. Ainda que de forma
breve, examina-se o significado das políticas de “inclusão digital” no Brasil, a partir dos anos
2000, diante da competência institucional do setor público em viabilizar as estratégias do
projeto em curso, denominado “Sociedade da Informação”. Verificam-se também, as
modificações sociais, políticas, econômicas requeridas pelo modelo neoliberal no campo das
novas tecnologias, haja vista seus rebatimentos no âmbito do desenvolvimento e das
desigualdades sociais e regionais, os quais no capitalismo, a produção e a reprodução estão
atreladas aos processos próprios à acumulação do capital e do trabalho. No Brasil a partir dos
anos de 1990, as transformações do capitalismo neoliberal têm colaborado para a precarização
do trabalho, o aumento do desemprego, o aparecimento das mais variadas formas de
exploração da classe trabalhadora e, por conseguinte, o aprofundamento das desigualdades
sociais e regionais que elevam os níveis da pobreza. O percurso teórico-metodológico
possibilitou a comprovação de nossa hipótese, vez que, a natureza desses fenômenos não se
configura em sua face aparente, imediata, mas, implica no fetichismo que guardam as relações
sociais, exigindo, portanto, análises críticas capazes de desvendar a essência dessa lógica
social. Sendo assim, verifica-se esse arquétipo criado como é o caso da política de inclusão
digital que favorece muito mais aos interesses capitalistas.
Palavras-Chaves: Inovações tecnológicas, Reestruturação Produtiva, Trabalho, Estado.

ABSTRACT
This master's thesis results from an investigation of a theoretical nature and documentary
related about the capitalist development in its monopolist phase imperialist concomitantly, in
relation to its requirements for technological development with impacts to society, in Marcos
of productive restructuring in Brazil. The present study proposes that understand the dual
nature of the work, the new forms of operation requested by the current pattern of
development, according to a vision critical- marxist, to which the work is a natural activity
and eternal human beings for the satisfaction of needs in any social form; in this perspective
in which this plays in capitalist society especially the condition of creator of value. It is the
context of global changes promoted by capitalism in neoliberal context, in particular, from
1970 before the implications, seemingly irreversible, the world of work, directly affecting the
class that lives by his work. It examines the technological development as a intakes of
theoretical-methodological switches that enable and/or accelerate such changes undertaken,
and assigning it highlights more direct technological innovations related to microelectronics.
For both, we emphasize that, for the purposes of this analysis, that the advent and the use of
the microcomputer and the internet, subject to the restrictions on ownership of these
instruments on the part of certain segments of the social classes, become important
technological tools, on the progress of the productive system. However, on the other hand, the
forms of exploitation in the workplace are forcing us to understanding of technology as a
"social phenomenon", in the context of societies, today called transnacionalizadas, as the
Brazilian. In an attempt to better comprehend the multiple determinations of these
phenomena, it investigates how to handle social relations, and production, the processes of
exploitation of the workforce, the forms of intermediation of the State in its relations with the
society, as a creator and implementer of public policies. Even if briefly examines the
significance of the policies of "digital inclusion" in Brazil, from the year 2000, before the
institutional competence of the public sector to make the strategies of the project in progress,
called "Information Society". There are also, the modifications social, political, economic
required by the neoliberal model in the field of new technologies, given its impact on the
development and social and regional inequalities, which in capitalism, the production and
reproduction are tied to processes own accumulation of capital and labor. In Brazil since the
1990s, the transformation of neoliberal capitalism has contributed to the instability of
employment, the increase in unemployment, the appearance of the most varied forms of
exploitation of the working class and, therefore, the deepening of social and regional
inequalities that raise the levels of poverty. The course theoretical-methodological allowed
proof of our hypothesis, since, the nature of these phenomena is not set up in your face
apparent, immediate, but implies the fetishism that keep social relations, requiring therefore,
critical analyzes able to uncover the essence of social logic. Therefore, there is this archetype
created as is the case of the policy of digital inclusion that favors more to capitalist interests.
Key words: technological innovation, Productive Restructuring, Work, State.
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INTRODUÇÃO
Este estudo resulta em parte, de reflexões e inquietações advindas do período de
elaboração do trabalho de conclusão de curso1, tendo em vista que algumas inquietações não
foram sanadas naquele momento. O entusiasmo em estudar o tema sobre inovações
tecnológicas está atrelado à busca de uma melhor compreensão acerca da lógica do
desenvolvimento das novas tecnologias, o avanço das forças produtivas, suas implicações ao
trabalho, as relações sociais, com foco nas novas expressões da questão social, frente aos
avanços da ciência e do conhecimento possibilitados pelas tecnologias, considerando este, um
tema por excelência, oportuno, em tempo de grandes transformações econômicas, políticas e
sociais na sociedade.
Para o desenvolvimento desta análise, iniciamos nossas reflexões em busca de uma
melhor compreensão sobre o significado das inovações tecnológicas introduzidas na
sociedade, com ênfase, na realidade brasileira, tendo como uma das bases teóricas centrais o
aprofundamento sobre a estratégia de “inclusão digital”, um dos instrumentos que, sob o
ângulo ideológico volta-se a contribuir a veiculação dos avanços tecnológicos, a despeito das
implicações destes no âmbito do trabalho, nas relações sociais e de produção, das classes
sociais e de forma especial, os processos exploração do trabalho. Tal propósito exigiu em
primeiro lugar um exame sobre os fundamentos históricos e teórico-metodológicos sobre a
dinâmica do atual projeto de modernização tecnológica, frente aos imperativos da
reestruturação produtiva, somada a esta, os rearranjos institucionais manipulados pelo Estado.
A tecnologia é aqui compreendida como “fenômeno social”, face às reestruturações
requisitadas pelo capitalismo contemporâneo, condições que nos remetem a análise de
algumas das particularidades sobre essa dinâmica no Brasil, nesse “novo” padrão de
desenvolvimento, face à intensificação dos instrumentos utilizados pela Ciência e a tecnologia
enquanto uma força produtiva, tomando-se como referência as relações sociais entre o Estado
e a sociedade, com ênfase no atual modelo de desenvolvimento conhecido recentemente no
Brasil como “neodesenvolvimentismo” 2.
Para refletirmos acerca dessa dinâmica, verificamos estas questões apoiando-nos nos
eixos analíticos a seguir. Inicialmente averiguamos alguns aspectos históricos, econômicos,
sócio-políticos, institucionais, que fundamentam a promoção das reformas estruturais, como
1
Trindade, B.C.P “Os avanços da tecnologia no capitalismo contemporâneo e o debate do conceito de exclusão digital na
chamada sociedade da informação”. Trabalho de Conclusão de Curso; Niterói, RJ : Universidade Federal Fluminense, 2012.

2

Sampaio Jr. (2012) afirma que “o neodesenvolvimentismo é um rótulo oco. É muito mais uma estratégia de propaganda dos
governos Lula e Dilma, no seu afã de se diferenciar dos governos FHC, do que num corpo de doutrina para orientar a ação do
Estado” (SAMPAIO JR, 2012, p.12).
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parâmetros relevantes à compreensão da realidade no campo do conhecimento social. Outra
via de análise correlata ao segundo eixo temático, onde analisa-se aspectos relacionados a
funcionalidade do Estado capitalista como instituição mediadora e viabilizador desses
instrumentos “legais e burocráticos” que conformam as bases e os princípios operacionais,
tais como as leis, os decretos que normatizam a viabilidade e o uso desses meios na
sociedade.
Contudo, cabe dizer que a concepção desses instrumentos não se limita à forma
aparente, neutra em sua imediaticidade, nem surgem por acaso. Mas, fazem parte da própria
legalidade do projeto macro como veremos a seguir, e tem como função primordial regular e
viabilizar o atual projeto de desenvolvimento e legitimação das inovações tecnológicas na
sociedade brasileira. O terceiro eixo que correspondente ao último capítulo aprofunda-se
reflexões sobre os rebatimentos dessas reformas e suas determinações ao mundo do trabalho,
nos âmbitos institucionais, educacionais, visto que a adoção das novas tecnologias efetivam as
contribuições do Estado face aos interesses do sistema, fato que nos remete a identificar
algumas contribuições dessas políticas públicas, na determinação dos níveis de desigualdades
sociais e heterogeneidades regionais. Os rearranjos institucionais se estruturam muito mais à
potencialização dos interesses capitalistas, no atual contexto de um mundo em transformação
atravessado por relações transnacionalizadas.
Assim sendo, a discussão teórico prática sobre inovações tecnológicas é aqui
entendida, não em sua forma reduzida, como instrumentos ou meios de trabalho, numa forma
simplificada, ou neutralizada, tal como descrita no campo teórico da economia política
clássica, apenas como parte das forças produtivas; mas, reconhecendo-as enquanto
componentes determinantes das relações sociais e de produção na sociedade de classes
sociais. Melhor dizendo, são instrumentos determinantes da “racionalidade do processo de
valorização do valor”, nos termos de Marx, aqui entendidos para além da esfera da produção
econômica. Portanto, a tecnologia nesta ordem econômica surge sob o domínio e o controle
do capital e por isso se apresenta em sua forma neutralizada e fetichizada ou autonomizada da
lógica das “relações sociais e de produção”. Na ótica do capital, esses processos devem atuar
na formação da consciência na proporção em que este necessita de condições que favoreçam à
conciliação e realização de seus interesses.
Neste sentido, via de regra, interessa a essa ordem o reforço a condição de alienação
humana, como um suporte ideológico ou uma “falsa ilusão” às imposições do sistema. Essa
dinâmica exige desvendarmos o fetiche que esconde essas relações e que só se revela, com
uma análise crítica da realidade, base teórica fundamental, como nos mostram as análises de
Katz em sua afirmação de que, “El marxismo busca desmascarar la explotación y desmitificar
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el funcionamento del capitalismo, para favorecer el desarollo de la conciencia socialista de los
trabajadores”. (1997:22). Nessas relações, surge outro elemento importante, diante do
significado teórico e sócio-político, que exerce. Refiro-me ao “controle social” base de que
necessita o sistema do capital em seus reflexos nas relações sociais e de produção, além de
suas influências na criação de “valores de uso” e “extração de mais-valia”, contradições que
atravessam essas relações e a exploração do trabalho (KATZ, 1997; 2).
Ainda à luz da análise de Katz nos ajudam a uma melhor compreensão dessas
discussões requisitadas por nosso objeto de estudo, especialmente, quanto á sua afirmação
sobre o ponto de partida mais adequado à análise sobre a lógica do capital, quando diz que é a
“(...) contradicione entre las fuerzas produtivas y las relaciones de produccion”(1997:2).
De fato, o conjunto das transformações que afetaram as sociedades capitalistas, tanto
as centrais como as periféricas como o Brasil, resguardadas as conjunturas econômicas e
sócio-históricas diferenciadas, os avanços da tecnologia implicam uma apreensão sobre as
contradições que atravessam as relações sociais e de produção entre as classes sociais, seus
rebatimentos na força de trabalho frutos da lógica das relações de produção. Ora, esta
dinâmica não se explica por si só, pois, a inovação tecnológica se caracteriza como uma das
formas específicas de controle sobre o trabalho por parte do sistema, sendo a mesma
portadora de uma funcionalidade que se expressa no e pelo sistema, não só no âmbito
econômico, mas, especialmente, “(...) no comando da produção” e na esfera política, voltada à
garantia de reprodução dos interesses do sistema, em suas contradições, daí, aprofundarmos a
compreensão teórica sobre o significado dessas relações. Nos termos de Romero, “(...) as
formas de organização da produção e o aparato tecnológico (...) significam a maneira como a
luta de classes se materializam nas estruturas de controle e comando da produção, procurando
disciplinar o trabalho e viabilizar o processo de valorização do capital”. (ROMERO, 2005 p.
18-19)
Sob o ângulo teórico-metodológico este estudo é de natureza teórica e se apoia na
Teoria Social crítica e se insere no campo marxista considerado como uma via teóricocientífica por excelência, à análise da realidade da sociedade de classes, capaz de
proporcionar uma compreensão da totalidade. Uma matriz teórica que nos permite uma
apreensão da realidade da sociedade burguesa e do movimento em sua essência, superando
assim, uma análise linear ou naturalizada na compreensão do real. A partir do materialismo
histórico dialético, apreendemos que a “a sociedade burguesa é uma totalidade concreta”
(NETTO, 2011 P.56) e que toda ciência implica uma escolha, apreendemos também que nas
ciências históricas essa escolha não é produto do acaso, mas está na relação orgânica com
certa perspectiva global (LOWY, 1978). Tendo em vista a escolha do materialismo histórico
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dialético como método de análise e norte teórico-metodológico de averiguação e análise do
objeto estudado, reiteramos a afirmação de Netto (2011):
[...] para Marx, o objeto da pesquisa (no caso a sociedade burguesa) tem existência
objetiva; não depende do sujeito, do pesquisador, para existir. O objetivo do
pesquisador, indo além da aparência fenomênica, imediata e empírica – por
necessariamente se inicia o conhecimento, sendo essa aparência um nível da
realidade e, portanto, algo importante e não descartável é apreender a essência (ou
seja: a estrutura dinâmica) do objeto. (NETTO, 2011, p.674)

Para análise da realidade fez-se necessário apreendermos a lógica das relações sociais
na sociedade burguesa em busca de apreensão da Totalidade (NETTO, 2011 p.38), ou seja,
Marx descobriu que o procedimento fundante é a análise do modo pelo qual nela se produz
riqueza material (Idem, p.39). A perspectiva dialética provoca continuamente uma revisão e
uma reflexão crítica, portanto submete à análise toda interpretação preexistente sobre o objeto
de estudo. Há, portanto, a necessidade de revisar de forma crítica concepções relacionadas ao
meu objeto de estudo, submetendo-o às determinações da realidade e não o inverso, sua
legalidade própria. Pressupõe-se a compreensão da realidade social a partir de sua dinâmica
contraditória e histórica, que permite projeções, futura resposta cabal às questões pendentes,
observando que este é um método de interpretação do real e não um manual de fatos
enquadrados em esquemas abstratos e preestabelecidos. Assim, a partir do método dialético o
objeto estudado pode ser revisitado continuamente, procurando uma aproximação do real cada
vez mais exata possível, desvelando o que é aparente, adentrando a essência do fenômeno,
com vistas a apreender os condicionamentos econômicos, sócio-históricos e políticos que o
atravessam.
Portanto, o estudo do objeto de pesquisa não se restringe ao simples relato ou à
descrição de sua aparência. O cerne essencial do objeto de pesquisa não se revela na sua
imediaticidade. Refutam-se a concepção de neutralidade na análise sobre o desenvolvimento
das forças produtivas e relações de produção, como via teórico-metodológica capaz de nos
permitir perceber as contradições e desvendar o caráter fetichista que abarca a tecnologia e
que atravessam as relações sociais e de produção na sociedade, suas conexões e seus sentidos,
é indispensável superar a aparência, as configurações fenomênicas de como o objeto se
apresenta e buscar sua essência. A aparência não é falsa, não corresponde à mistificação do
real. Ela indica informações da essência do objeto de pesquisa, todavia está atravessada por
representações imediatas, pela visão de mundo burguesa, cujas contradições da realidade se
explicam à luz da dinâmica (...) “entre forças produtivas e as relações de produção (MARX,
1859, p. 136). Esta estratégia de concepção do real, em sua imediaticidade, é considerada
como próprio do modelo ‘revisionista’ de percepção da realidade em que os fatos são
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dissociados de sua aparência imediata, os fatos são reais. Não interessam adentrar nos
condicionamentos históricos que lhes atribuem significado. (LUKÁCS, 1981p. 66).
Kosík (1976) sinaliza que a dialética trata da “coisa em si”. Mas a “coisa em si” não se
manifesta imediatamente ao homem. Para chegar à sua compreensão, é necessário fazer não
só um certo esforço, mas também um détour. Nesse mesmo sentindo, Lefebvre (1983) afirma
que o pensamento é movimento e que se o real é contraditório, o pensamento deve ser
consciente da contradição. Devido a isso, a ciência avança através de noções provisórias, pois
conhecer um fenômeno é não considerá-lo isolado, mas investigar suas relações e suas causas
e reconstituí-lo.
Ainda de acordo com Lefébvre (1983), o conhecimento não é algo hetéreo, ele é algo
concreto, produto de uma interação permanente, histórica e perpétua. Nesse sentido, todo
conhecimento pressupõe uma processualidade histórica necessária para o entendimento dos
fatos sociais. O processo de desvelar do real concreto demanda a apreensão do que está
oculto para se aproximar ao conceito do todo, abrangendo as suas determinações e relações.
Segundo Ianni (2011)
“Uma tentação fecunda, quando implica novos temas e novas questões teóricas.
Também muito positiva, quando permite repensar criticamente os clássicos, em suas
contribuições ontológicas e epistemológicas. mas, em certos casos, enganosa,
quando parece exercício abstrato, metodologismo carente de sentido de realidade,
“fábulas que faz tempo perderam seu sentido” (2011, p.49).

O uso do método dialético crítico como recurso à esta análise ressalva a negação da
compreensão evolucionista da história, bem como abandona uma visão descrente e
fragmentada do mundo e do relativismo como ponto de partida, entendendo que o
materialismo histórico sugere uma reconstrução histórica e evolutiva do real, em busca de
uma aproximação cada vez maior da realidade, numa perspectiva de reconhecermos “o caráter
antagônico da produção capitalista”. (LUKÁCS,1981 p.71)
Ressalvadas as contribuições metodológicas citadas a perspectiva de Karl Marx atende
de forma plena a análise de nosso objeto de estudo, na medida em que a lógica da sociedade
capitalista imprime compreendermos a desigualdade social entre os homens como uma de
suas bases na ordem capitalista, afora as relações de propriedade que estão colocadas no modo
de produção capitalista e a concepção da sociedade dividida em classes sociais,
fundamentalmente, apresentada diante da divisão entre os que detém os meios de produção e
os que só possuem a força de trabalho. Por isso, a divisão social do trabalho é para Marx “a
totalidade das formas heterogêneas do trabalho útil, que diferem em ordem, gênero, espécie e
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variedade” (O Capita I, cap. I). Ainda conforme definição do dicionário do Pensamento
Marxista de Tom Bottomore (p.112), a divisão social do trabalho é entendida:
Primeiro como o sistema complexo de todas formas úteis de trabalho que são
levadas a cabo independentemente umas das outras por produtores privados, ou seja,
no caso do capitalismo, uma divisão do trabalho que se dá na troca entre capitalistas
individuais e independentes que competem uns com os outros. Em segundo lugar a
divisão de trabalho entre trabalhadores, cada um dos quais executa uma operação
parcial de um conjunto de operações que são todas, executadas simultaneamente e
cujo resultado é o produto social do trabalhador coletivo. Esta é uma divisão de
trabalho que se dá na produção, entre o capital e o trabalho em seu confronto dentro
do processo de produção. Embora esta divisão do trabalho na produção e a divisão
de trabalho na troca estejam mutuamente relacionadas, suas origens e seu
desenvolvimento são de todo diferentes. (BOTTOMORE, 1983 p.112)

É de suma relevância destacar que nos aproximamos mais da construção do
pensamento de Marx, visto que as justificativas dele na compreensão da dinâmica da divisão
social do trabalho ocorrem, para além da esfera da divisão das tarefas, mas para a forma de
relação que os homens estabelecem a partir dessa divisão na esfera do trabalho, que por
conseguinte, irá determinar o lugar que esse sujeito irá ocupar, não apenas na espaço das
atividades laborativas, mas, na sociedade.
Portanto, a questão central que orienta as minhas reflexões se baseia no fato de que no
Brasil contemporâneo o desenvolvimento das forças produtivas fruto das inovações
tecnológicas no contexto de reestruturação do capitalismo monopolista imperialista imprime
mudanças nas formas de regulação da vida social, do papel do Estado com impactos ao
mundo do trabalho, as relações sociais e de produção, resultando na intensificação da
exploração da força de trabalho e alterações nas desigualdades sociais e regionais.
A construção deste estudo exigiu uma revisão bibliográfica, que nos possibilitou
dialogarmos com um conjunto de autores, considerados por nós, os mais representativos das
discussões teóricas demandadas pelo meu objeto de estudo. Os mesmos favoreceram a
apreendermos as múltiplas determinações que atravessam a lógica de criação e os processos
da evolução tecnológica, suas expressões das relações na sociedade, no papel e funcionalidade
do Estado na difusão das tecnologias, frente às requisições do sistema. As formas de inserção
dos sujeitos aí implicados alimentaram estas reflexões, e favoreceram uma melhor
compreensão sobre o significado real das relações sociais, as contradições que permeiam a
totalidade, englobando temas como: tecnologia da informação, exclusão social, inclusão
digital, controle social, além do mapeamento das produções acadêmicas relacionadas ao tema.
Consultamos também, outras fontes para coleta dos dados empíricos destinados à
consubstanciar as discussões teóricas, quais sejam: os relatórios oficiais, documentos de
instituições de fomento de pesquisa como, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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(IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), sites do governo em suas esferas
nacional e municipal do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), entre outros, Os Livros
Verde e Branco com o objetivo de fundamentarmos nosso estudo. Realizamos levantamentos
em bibliotecas virtuais e em sites confiáveis3, em periódicos e em produções literárias das
Ciências Sociais, Economia, Ciência Política, Serviço Social.
A pesquisa consistiu na na concepção teórico-prática da realidade apreendida à luz
das determinações engendradas sob os ângulos do Trabalho, Globalização, Estado,
Totalidade, Contradição e Mediação no contexto da sociedade brasileira. Dialogamos com o
pensadores clássico, tais como: Karl Marx, Vladimir Iltich Lênin, Georg Luckás e em busca
de uma compreensão da realidade contemporânea, selecionamos os autores Armand Matellart,
François Chesnais, Ricardo Antunes, David Harvey, István Mészáros, Manuel Castells, Claudio Katz,
Renato Veloso, Daniel Romero dentre outros os quais contribuíram à concepção teórica sobre

temas como, Trabalho, Forças produtivas, Relações de produção, desenvolvimento
tecnológico, mundialização do capital, “exclusão digital”, “inclusão digital”, “exclusão
social” e “Sociedade da Informação”, com vistas a atribuir consistência teórico-metodológica
à pesquisa.
A Análise documental foi realizada em fontes secundárias, incluindo a análise de
programas como o “Governo Eletrônico” - Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC) e o
“Banda Larga nas Escolas (PBLE), tendo por marco temporal os anos 2000, com o objetivo
identificarmos o significado das estratégias de difusão das tecnologias na atuação dos
governos nas esferas federal e estadual, tendo como eixo central a política de “inclusão
digital”, conforme definida nos discursos oficiais. Considera-se o suposto que, para conformar
a análise sobre o uso dessas inovações tecnológicas e sua difusão produzida com forte
intervencionismo do setor público, o Estado nacional assume um papel fundamental na
adoção de medidas de regulação dessas relações na sociedade.
Considerando-se o atual contexto de sociedades “transnacionalizadas”, essas políticas
devem ser apreendidas numa concepção mais ampla, face as requisições do capitalismo
globalizado, incluindo as relações entre os países avançados com os menos desenvolvidos
como o Brasil, onde parece se estabelecer a ação ‘educativa’, através da chamada “inclusão
digital”, com base apenas ao que se refere ao acesso a internet torna-se um indicador
importante pela influência dos organismos multilaterais: o Banco Mundial (BM), Fundo
Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por
3

São exemplos desses instrumentos de pesquisa, SCIELO, BRAPCI e o banco de teses da CAPES.
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isso, nessa ordem econômica é preciso que essas inovações cumpram sua função de
mercadoria4, atendendo aos seus respectivos valores de troca e de uso.
Feitas estas considerações, esta dissertação de mestrado apresenta-se dividida em três
capítulos. No primeiro capítulo desenvolvo uma discussão sobre os fundamentos históricos e
teóricos sobre o significado das inovações tecnológicas, aqui entendidas como meios de interrelação social para além de sua dimensão técnica, mas como um “fenômeno social” inseridas
nas relações sociais na sociedade, que tem como horizonte maior, o favorecimento da
valorização do valor, daí o aprimoramento dos seus mecanismos de controle e comando do
sistema produtivo via o uso de tecnologias mais avançadas, em busca da extração de mais
valia ao capital.
No segundo capítulo, examinamos as implicações das inovações tecnológicas para o
trabalho, principalmente, seus efeitos sobre os segmentos trabalhadores carentes da sociedade
considerando o atual estágio de reprodução do sistema capitalista destacando-se a dinâmica
do desenvolvimento das forças produtivas apreendida como fruto do movimento econômico e
sócio-histórico da sociedade. Destaca-se em especial, o caráter fetichista que carregam as
tecnologias como dimensão ideológica e que operam ocultando os processos históricos na
sociedade. Averiguam-se alguns aspectos sobre a funcionalidade do Estado, no caso, o Estado
brasileiro, com foco na dinâmica de suas mediações nessas relações, o qual demonstra uma
tendência de conservar uma estrutura de submissão das economias periféricas como a
brasileira, em resposta às imposições das economias avançadas.
No terceiro e último capítulo, verificamos alguns aspectos sobre o acesso à tecnologia
da informação tem contribuído para mudanças nos indicadores da “exclusão digital” tomando
como base o modelo protagonizado pelo projeto conhecido como “Sociedade da
Informação5”. Tentamos de forma mais específica examinar os fatores que emolduraram os
aprofundamentos econômicos e sócio-políticos do Programa de “Inclusão Digital”, neste caso,
os programas ora citados, o “Governo Eletrônico” - Serviço de Atendimento ao Cidadão

4

A riqueza das sociedades onde rege a produção capitalista configura-se em “imensa acumulação de
mercadorias, e a mercadoria, isoladamente considerada, é a forma elementar dessa riqueza. É um objeto de
externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem
elas, provenham do estomago ou da fantasia. (MARX, 1996 p.41)
5
Para Takahashi “a sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda mudança na
organização da sociedade e da economia, havendo quem a considere um novo paradigma técnico-econômico”. O
autor referencia também que esta nova era pode ser considerada como um fenômeno global por afetar
diretamente as atividades sociais e econômicas, visto que suas estruturas e dinâmicas são indiscutivelmente
afetadas pela infra-estrutura das informações disponíveis. (TAKAHASHI.2000, p.5),
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(GESAC) e o “Banda Larga nas Escolas (PBLE)”, face as aparentes ambiguidades e
contradições de suas diretrizes, em termos da natureza, incoerências e instituições inseridas.
Portando, destacamos que a tessitura dessa dissertação teve como fundamental
motivação uma convicção singela sobre a necessidade de pensarmos as transformações
ocorridas na sociedade capitalista tendo como objeto as inovações tecnológicas, visando
compreender de que forma essas se inserem no âmbito das classes sociais, em busca de uma
visão da totalidade social. Dessa forma, os esforços aqui empreendidos se articulam ao
contexto sócio-histórico que representam, para além de capítulos, mas a minha própria
trajetória de tomada de consciência da realidade social.
Por fim, nas considerações finais apresento os resultados de meus estudos, ainda que
em contribuições modestas, espero que os mesmos possam contribuir para fomentar futuras
reflexões de pesquisadores que como eu, se debruçam para estudar o referido tema.
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CAPÍTULO I - DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA REESTRUTURAÇÃO
PRODUTIVA E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA: Fundamentos Históricos e
Teóricometodológicos, Expressões ao Trabalho e as Relações Sociais.
“Se na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me
adaptar, mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um
certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda possibilidade que
tenho não apenas para falar de minha utopia, mas para participar de
práticas com ela coerentes...”
Paulo Freire
Este capítulo tem por objetivo tentar compreender o significado das inovações
tecnológicas entendendo as mesmas como meios de inter-relação social para além de uma
visão restrita de sua dimensão técnica, mas, apreende-la como “fenômeno social” que se
insere nas relações da sociedade muito mais voltadas a favorecer a valorização e aprimorar os
mecanismos de controle e extração de mais valia, enquanto objetivos centrais do capital; no
entanto, essas relações só podem ocorrer mediadas no âmbito das contradições gestadas na
relação entre homem e máquina e homem-homem. Nesse sentido, apreensão dessa lógica
requer estabelecermos um diálogo de natureza teórica entre autores que nos ajudem a decifrar
as diferentes concepções, a lógica do desenvolvimento da tecnologia e a lógica como ocorrem
suas influências e os rebatimentos sobre o trabalho no processo de desenvolvimento do capital
e das forças produtivas. Assim, prioriza-se um breve exame sobre o significado das inovações
tecnológicas e no âmbito dessas, destacamos seus efeitos no mundo do trabalho. Esta nos
parece ser uma linha de análise ainda pouco expressiva na maioria das pesquisas na área
social, no que tange aos efeitos dessas inovações sobre o trabalho as relações sociais e de
produção, suas expressões à questão social, pela reduzida influência de sua natureza no que se
refere ao atendimento maior às necessidades humanas. Outra dimensão importante aqui
explorada diz respeito ao caráter histórico e teórico sobre a introdução de novas tecnologias
nas diferentes conjunturas históricas e em distintos países. Essas mudanças são consideradas
no contexto da reestruturação produtiva, diante das formas que assumem esses processos na
dinâmica de organização do trabalho e da produção. Parte de nosso objetivo é identificarmos
o significado da relação entre capital constante e capital variável, melhor dizendo,
observarmos como se desenvolve a dinâmica entre trabalho vivo e trabalho morto nesse
marco civilizatório.
No Brasil, desde os anos de 1980 iniciam-se os processos de reestruturação
econômica, política, institucional com implicações no âmbito das relações sociais e de
produção na sociedade exigidos pelo modelo de sociabilidade vigente. No âmbito das
reformas institucionais, a redução e desregulamentação do papel do Estado demandaram
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rearranjos cujas iniciativas em boa medida deixavam ao setor privado e as empresas
capitalistas, privadas nacionais e internacionais, a competência para garantir o
desenvolvimento, ao mesmo tempo, em que criava-se o ambiente favorável à veiculação dos
interesses do capital e suas respostas às classes sociais. Estruturava-se naquele período um
novo ciclo de reestruturação do padrão de desenvolvimento econômico apoiado na
privatização e desregulamentação das atividades essenciais do Estado.
A partir dos anos de 1990, reafirmam-se o modelo neoliberal de desenvolvimento
calcado no aprofundamento da dependência externa em países da América Latina, que não
apenas no Brasil, padrão que se origina desde as ditaduras, cuja matriz se reproduzia na
maioria daqueles países, como disse Sampaio, “o regime do capital consolida-se na América
Latina como um capitalismo dependente” (SAMPAIO, 2012 p.676), alicerçado em relações
de “dependência externa e segregação social”.
Portanto, a lógica dessas reestruturações exige, a princípio, compreender-se, à luz dos
contextos históricos, a nova dinâmica da sociedade, incluindo as alterações do
desenvolvimento das forças produtivas, da reorganização dos processos de trabalho,
colocando em questão quais eram as estratégias de atuação às diferentes dimensões, frente às
relações sociais. É fato que a tendência de um desenvolvimento de caráter infinito sobre os
avanços das forças produtivas se expressava numa dinâmica expansiva, como sabemos, só
ocorre plenamente, via a intensificação da exploração do trabalho em meio à luta de classes,
consequentemente, em meio à ocorrência de conflitos e contradições, vistos, sobretudo,
através de uma das suas principais expressões, a redução do “trabalho vivo”. Ora, quais
seriam os impactos desses processos para o trabalho, uma vez que a acumulação do capital só
pode ocorrer mediante uma revolução constante das forças produtivas?
Essas idéias iniciais nos remetem à necessidade de identificarmos no âmbito da
conjuntura histórica macrossocietária, aspectos sobre as grandes transformações que
ocorreram desde os anos 1970 e 1980 e, no decurso dessas, exige delimitarmos as formas
particulares em que se efetivaram as relações de classes no Brasil, como um recorte
importante enquanto foco central e base analítica capaz de contribuir a explicar as novas
formas de exploração do trabalho. Portanto, essa dinâmica de funcionamento das relações na
sociedade constituiria um elemento influente no ambiente sócio-político, face à subordinação
das classes trabalhadoras aos interesses dominantes? Qual a relação entre a suposta
subordinação do trabalho enquanto uma espécie de “controle social” do trabalho voltada a
assegurar o avanço das forças produtivas, o aumento da produtividade? De que forma o
controle da produção e do trabalho teria relação com diferenças entre os interesses entre as
classes sociais: capitalistas e trabalhadores, naquela conjuntura histórica brasileira?
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Como podemos observar, nas últimas décadas do século XX ocorreram significativas
mudanças que reestruturaram o sistema produtivo, na estrutura da sociedade e na economia
capitalista, nos níveis, nacional e internacional conferindo novos traços no cenário mundial e
novas requisições ao sistema capitalista. Para os interesses deste estudo, destacamos as
alterações na esfera produtiva nas quais as relações de produção e as forças produtivas
constituem as duas bases teóricas essenciais ao aprofundamento da compreensão sobre o
significado das atuais inovações tecnológicas diante das expressões que assumem para o
mundo do trabalho. Observando essa lógica na forma mais genérica, como se evidenciam a
partir dos anos 1970, modificaram-se o padrão de acumulação e de regulação da economia,
advindos até então, do longo período de crescimento desde o pós-guerra, período em se que
ocorria a emergência de ruptura daquele modo de sociabilidade capitalista.
A partir da crise dos anos 1970, surgiram as estratégias burguesas para manutenção e
reprodução do sistema, período histórico de profundos ajustes nas sociedades capitalistas
avançadas e, a partir do final dos anos 1980, em países da América Latina como o Brasil,
resultando em expressivas reformas e reestruturações na esfera produtiva, econômica, política
e social. Nessa perspectiva de análise, abordamos o desenvolvimento capitalista e tecnológico
a partir da crise dos anos 1970 destacando suas repercussões em países do centro e da
periferia capitalista, em que se conformam o mundo do trabalho e o reordenamento
financeiro. De acordo com Harvey (2006), temos alguns dispositivos econômicos que
expressam uma mudança no ordenamento financeiro mundial: a desvinculação do ouro e
dólar (acordo de Bretton Wood) fenômeno que vinha expressando que os Estados Unidos já
não apresentavam condições de controlar sozinhos os seguintes fatores: a política fiscal e
monetária do mundo, a eclosão da crise do petróleo, os acordos entre capital e trabalho entre
esquerda e direita; o aumento dos preços determinados pela Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (OPEP).
A partir daí, as bases do modelo Fordista - Keynesiano passam a ser questionadas. No
âmbito da produção, a crise instaurada demonstrou que o Fordismo era um sistema rígido que
não conseguiu dar respostas rápidas para superar os obstáculos aos interesses de acumulação
do capital que se apresentavam naquele novo contexto. Entram em cena novas formas de
regulação da economia, dentre elas, “novos sistemas”6 de produção e alterações nas relações
comerciais e financeiras como a flexibilização das formas de regulação dos mercados
introduzindo um novo regime de acumulação, contrastando-se com as práticas políticas
econômicas do período do pós-guerra.
6

Novos no sentido de introdução às novas tecnologias.
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Tais determinações que caracterizam a crise do fordismo-keynesianismo diante da
regulação e reprodução capitalista tornam-se importantes quando destacamos, de acordo com
o pensamento de Marx (1984), que, essa crise deve ser esclarecida pela dinâmica econômica
da sociedade capitalista, em especial, pela lei da queda tendencial da taxa de lucro7, além de
outros fatores, mas, essa concepção pode não ser idêntica em outros estágios do sistema
econômico. Neste sentido, segundo o referido pensador, com o desenvolvimento do
capitalismo ocorrem mudanças na composição orgânica do capital, daí advindo um aumento
do capital constante8 em relação ao capital variável9, os quais levam ao aumento de
produtividade, certamente, como um fator surgido frente às ameaças das tendências da queda
da taxa de lucro geral, em razão do que se configura como uma lei de tendência.
Nessa interpretação Marx demonstrava que, com a reprodução do capitalismo, o
capital variável tem tendência a diminuir ou permanecer na mesma proporção, por conta do
desenvolvimento das forças produtivas, advertindo que o capitalismo funciona com o
desenvolvimento das forças produtivas (a título de ilustração cabe lembrar que a tecnologia,
se deriva da concorrência intercapitalista e das lutas de classe). Esse desenvolvimento em suas
expressões resultará em menos capital variável, e mais capital constante, que provocam a
ampliação do capital global10.
De acordo com Marx (1984, p.163), as modificações “na composição orgânica média
do capital global pertencentes a uma determinada sociedade, o crescimento paulatino do
capital constante, em relação ao capital variável, têm necessariamente, por resultado uma
queda gradual na taxa de lucro geral”. Ainda segundo suas contribuições (Idem, 1984),
ressalta-se quanto à mudança na composição orgânica do capital, essa ocorre por conta da
concorrência entre os capitalistas, dentro do processo de reprodução do capitalismo. Essa
mudança está relacionada com o desenvolvimento das forças produtivas e dos avanços
tecnológicos, que é a regra básica dos capitalistas para preservar os mercados e garantir os
lucros. Reforçando o que disse Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, reafirma7

Na explicação teórica de Marx (1984) sobre “taxa de lucro” significa a expressão m/C (Tx de lucro = m /C),
onde m é a mais-valia e C o capital global (capital variável + capital constante)
8
Meios de produção.
9
Força de trabalho.
10
O aumento do capital global, acarreta uma diminuição da taxa de lucro que é expressa pela relação m/C (Tx de
lucro = m / C), a taxa de lucro pode ser compreendida como o movimento da taxa de mais-valia, se ela cai é
porque aumentou a mais-valia. Isso tudo acontece se a taxa de mais-valia continuar na mesma proporção, ou
diminuir, em relação à etapa de produção inicial, ou seja, a taxa de lucro é a mais-valia expressa. O capitalismo
está a cada momento reduzindo relativamente a capacidade de consumo do que ele produz, pois, o que importa
pra ele é o capital variável, embora uma das tendências dos avanços das forças produtivas, seja uma redução
relativa dessas. [Anotações elaboradas a partir das aulas ministradas pelo prof.º Dr.º Marcelo Dias Carcanholo –
da disciplina intitulada por Economia Política II, no segundo semestre do ano de 2013, na faculdade de economia
da Universidade Federal Fluminense –UFF.]
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se que “a burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os instrumentos de
produção, portanto as relações de produção, e, por conseguinte, todas as relações sociais”
(MARX; ENGELS, 1999, p.48). Estes fundamentos teóricos nos permitem entender que a
procura constante por instrumentos e técnicas modernas na sociedade que modificam e
avançam nas formas de produzir, constitui uma característica inerente do próprio capitalismo,
mas, em tempos de crise ou esgotamento nas formas de reprodução em seus estágios e seus
interesses de acumulação, o sistema recria velhos e cria novos mecanismos à sua reprodução,
conforme podemos verificar com alguns autores a seguir.
1.1 – As inovações tecnológicas no contexto do capitalismo contemporâneo e da
reestruturação produtiva: diferentes abordagens teóricas.
O uso da tecnologia tem sido cada vez mais presente na produção da vida social.
Verifica-se que existe uma variedade de produtos tecnológicos11 que desempenham as mais
diversas funções e, como exemplo, nos reportamos ao microcomputador, que tem sido uma
das ferramentas extremamente utilizada para a realização/otimização do cotidiano das
sociedades. Na medida em que percebemos na contemporaneidade, uma importância
fortemente atribuída ao computador e à internet, quando ambos se apresentam como
ferramentas, por excelência, não só para os interesses diretos do capital, mas, sobretudo para a
realização dos interesses gerais de forma eficiente e em tempo record. Tais recursos permitem
a manipulação de dados eletronicamente e os distribuem por meio de redes de comunicação,
eliminando as barreiras transnacionais, tradicionais e encurtam noções de distância e de
tempo. Um aspecto a destacar nessas relações diz respeito a esfera da circulação das
mercadorias ou produtos, cuja dinâmica coloca em questão a origem da produção isto é, o
lugar onde se efetiva o que Marx (1971) define por “trabalho abstrato”12 nos termos do
mesmo significa dizer que se trata do “trabalho pretérito”, contido nas mercadorias, cujo
principal fim é a criação de mais valia, a valorização do valor, a reprodução e auto
valorização do capital. Isto diz Marx de forma explícita em O Capital: “A mercadoria
apareceu-nos, originalmente, como duas coisas: valor de uso e valor de troca. Mais tarde,

11

Celulares, Tablet, notebooks, ultrabooks.
Também em outra passagem de Marx em O Capital e a Nota de Engels, p. 61-62 traz a seguinte definição:
“Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no sentido fisiológico, e, nessa qualidade
de trabalho humano igual ou abstrato, cria o valor das mercadorias. Todo trabalho, por outro lado, é dispêndio da
força humana de trabalho, sob forma especial, para um determinado fim, e, nessa qualidade de trabalho útil e
concreto, produz valores de uso.” E numa Nota da referida citação, Engels esclarece essa passagem de Marx: “a
língua inglesa tem a vantagem de possuir duas palavras distintas para designar esses dois aspectos diferentes do
trabalho. O trabalho que gera valor de uso e se determina qualitativamente, chama-se de work, distinguindo-se,
assim, de labour, o trabalho que cria valor e que só pode ser avaliado quantitativamente.”

12
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verificou-se que o trabalho também possui duplo caráter: quando se expressa como valor, não
possui mais as mesmas características que lhe pertencem como gerador de valor de uso. Foi
quem, primeiro, demonstrou criticamente essa natureza dupla do trabalho contido na
mercadoria.” Essa dinâmica está relacionada com a exponenciação da abertura comercial
entre os países centrais, e os periféricos, com efeitos nos âmbitos regionais, locais, onde se
desenvolve o sistema capitalista. O processo de globalização da economia, a emergência da
Internet e do comércio eletrônico transformam a dinâmica dos mercados, como é o caso das
comunidades virtuais, com repercussões e impactos na forma como as pessoas fazem
negócios, os intercâmbios reais e virtuais.
Sob o ângulo teórico, Marx nos mostrou que a contradição que move a sociedade
capitalista está baseada na relação que ocorre entre as forças produtivas e as relações de
produção, e a causa disso reside no fundamento do papel determinante do desenvolvimento
das forças produtivas, embora o mesmo tenha observado que a sociedade capitalista se
desenvolveria não só por meio do avanço das forças produtivas. Na obra A Ideologia Alemã
de Marx e Engels encontramos alguns dos pressupostos históricos e os fundamentos teóricos
mais importantes que ajudam à apreensão materialista da história dos homens na sociedade de
classes, quando Marx afirmou em sua célebre frase de que, “não é a consciência do ser
humano que determina o seu ser, mas ao inverso, é o seu ser social que determina a sua
consciência” (1997; 24). Interpretando em uma versão mais simplificada, “é a sociedade que
determina o indivíduo e não o contrário” e que a sociedade se modifica sob a ação dos
próprios seres humanos.
Pensando essas relações sob o ângulo da propagação de redes eletrônicas de
informação, em sua lógica, essas acabam por “criar uma sociedade interconectada”, na qual é
possível a realização de operações virtuais de forma imediata, na compra e na venda dos mais
variados tipos de mercadorias, ações, moedas e outros tipos de transações em âmbito
global. Da mesma forma, o progresso da tecnologia permite outras viabilizações na dinâmica
do capital, como a especulação financeira (transações feitas, por exemplo, em bolsas de
valores de países distintos em tempo real de qualquer parte do globo). Entretanto, o avanço
dessa maneira de especular negócios no mercado só foi permitido graças a essa tecnologia.
Isso nos permite compreender que o desenvolvimento tecnológico num determinado contexto
histórico tornou-se fundamental para o processo de rotação do capital e das operações de
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créditos. Outro aspecto relevante relacionado a esse desenvolvimento está vinculado ao
aumento da acumulação de capitais, isso porque acarreta em investimentos nessa área13.
O microcomputador é considerado um dos instrumentos principais que surge em
conseqüência dos avanços do desenvolvimento tecnológico. Porém, é incorreto generalizar-se
sua abrangência, pois, em se tratando de países pobres como o Brasil o mesmo ainda não se
encontra disponível para o maior conjunto da população, de acordo com dados14 recentes do
Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
(CETIC.br)15 na área urbana o percentual é 53% já na área rural esse percentual é de 21%,
menos da metade da área urbana, ao verificarmos por regiões temos a região sul com maior
percentual 58%, seguida da região sudeste com 57%, a região centro-oeste ocupa o terceiro
lugar com 49%, a região nordeste em quarto com 34% e em quinto e último lugar a região
norte com 32%. Se somarmos o percentual de todas as regiões, considerando que essa soma é
de 500 %, uma vez que se trata de cinco regiões, e que o limite é de 100% para cada, temos
um percentual menor que a metade do total geral, percentual este corresponde a apenas 230%.
Esses dados revelam uma concentração maior desses meios numa determinada área e região
em relação à outra. Ou seja, há uma diferença na apropriação e uso do computador, não
apenas no nível das regiões, mas, também no âmbito das classes sociais revelando essa uma
dimensão social importante a ser observada. O mesmo não está à disposição do maior
percentual da população brasileira, principalmente, da classe trabalhadora em igualdade de
condição, mas, em maior extensão, se encontra disponível a grupos e segmentos dominantes.
De acordo com o Centro Regional para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação –
CETIC.br a proporção por domicílios com microcomputador por classe social16. Verifica-se
através dos dados coletados que a proporção por domicílios com computador é maior em

13

Para exemplificar, podemos citar o caso do empresário Bill Gates como um grande capitalista. Assim, surge
uma camada de capitalistas que se torna em grandes centralizadores da riqueza por meio do investimento dos
setores da microeletrônica e informática.

14

Considerando-se computadores de mesa/desktop, computadores portáteis/laptops e tablets. Base: 62,8 milhões
de domicílios. Dados coletados entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014.

15

O CETIC.br é um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que
implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br). Por meio do CETIC.br, o
NIC.br e o CGI.br realizam sua atribuição de promover pesquisas que contribuam para o desenvolvimento da
Internet no país. Disponível em <http://www.cetic.br/pagina/saiba-mais-sobre-o-cetic/92>, acesso em
27/02/2015.
16
No Brasil, a definição de classe é dada pela familiar. A Classe A a família deve ter renda mensal superior a
R$ 20.340, classe B é subdivida em duas a B¹ com renda mensal de R$ 12.205 a 20.340 e B² renda mensal R$
8.137 a R$ 12.204, a classe C é subdividida em três grupos C¹ com renda mensal de R$ 8.883 a R$ 8.113; C² de
R$ 2442 a R$ 4882; C³ de R$ 1628 a R$ 2.441 e a classe D e E com renda até R$ 1.627. Disponível em
http://www.geu.com.br/news/fim-da-polemica-sobre-as-classes-sociais acesso em 18/05/2015.
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relação as demais classificações e, sobretudo, em relação a classe D e E. O gráfico abaixo
ilustra nossa afirmativa:
Gráfico 1 – Proporção por domicílios com microcomputador por classe social.
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Fonte: CETIC.br Elaboração: da própria autora.

Sendo assim, podemos considerar que os avanços tecnológicos e as suas
probabilidades de uso, são viabilizados e dinamizados, mas, de forma restrita, favorecendo em
grande parte, os interesses de segmentos mais abastados e, nem sempre estão a serviço dos
interesses da classe trabalhadora.
Dessa maneira, esclarecemos que, ao falarmos de tecnologia, não quer dizer que
estamos nos remetendo de forma restrita apenas a TI (tecnologia da informação), de modo
mais específico, as máquinas, ainda que nos dias atuais existam tendências a entendermos
esses termos como sinônimos, confundindo os significados desses termos. Segundo Vieira
Pinto (2005), existem pelo menos quatro principais significados que definem o termo
“tecnologia”:
1. Tecnologia entendida como a teoria, a ciência, o estudo, a discussão da técnica;
2. Tecnologia equivalendo pura e simplesmente à técnica; consiste no sentido mais
freqüente e popular do termo, em que duas palavras mostram-se intercambiáveis no
discurso habitual, coloquial e sem rigor;
3. Tecnologia entendida como o conjunto das técnicas de que dispõe uma sociedade, em
qualquer fase histórica de seu desenvolvimento; é a esta acepção que se costuma fazer
menção quando se procura referir ou medir o grau de avanço das forças produtivas de
uma sociedade;
4. Tecnologia como a ideologização da técnica, em que, para o autor, “pode-se dizer que
a palavra tecnologia menciona a ideologia da técnica”.
(Vieira Pinto, apud VELOSO, 2011, p.35)
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Portanto, quando abordamos o termo “tecnologia” apoiamos-nos numa perspectiva
crítica, cuja definição aparece na literatura sob diversas percepções teóricas. Contudo, a única
definição que se aproxima com a discussão aqui proposta, é a definição de tecnologia
entendida como fenômeno social além de técnicas capazes de mensurar o grau de avanço das
forças produtivas de uma sociedade, condição essencial à concepção das formas de
exploração da força de trabalho no modo de produção capitalista. Depois de 1970, para alguns
teóricos17, as modificações são diversas principalmente as que decorrem da reestruturação
produtiva do capital são tão expressivas que as referências analíticas e categorias para
entender o real tornam-se retrógradas ou não permitem expressar a dinâmica das relações
sociais.
Observamos ainda que para grande parte do pensamento social contemporâneo há uma
espécie de atualização dos marcos teórico - metodológicos vigentes na justificativa de
demarcar o atual período, nesse sentido, novas expressões emergem como “era da
tecnologia”, “era da informação”, “explosão tecnológica”, “3ª revolução industrial” podem
mascarar de alguma forma o real significado do termo, principalmente, a dimensão ideológica
que o atravessa. Atribui-se a ideia de que esta época contemporânea como a época possuidora
de um caráter “tecnológico”, no entanto, quando observamos a expressão “era tecnológica”,
percebemos que se trata de um tempo histórico específico, mas não significa que é somente na
atualidade que vivemos uma época de uso da tecnologia.
Para alguns teóricos, vivemos na égide da Sociedade Informática (SCHAFF, 1993),
há quem assegure uma revolução Informacional como (LOJKINE, 2002), ou ainda a
Sociedade em Rede (CASTELLS, 2002). O fato é de que a tecnologia se faz presente em
momentos históricos remotos, evidentemente, que não no mesmo grau de desenvolvimento
que vivemos na época presente. O avanço tecnológico é inerente ao processo histórico de
desenvolvimento do capital e que tem como consequência lógica o avanço das forças
produtivas.
Deste modo, verifica-se o quão é importante a necessidade de compreendermos a
história do progresso da humanidade e seus desdobramentos, pois esses nos ajudam a elucidar
explicações aos fatos presentes, daí entendermos o desenvolvimento tecnológico como
resultado desse processo histórico.

17

Sumariamente podemos aqui destacar teóricos mais representativos: Aglieta (1974), Boyer (1986), Coriat
(1991), Lieptz (1982), Gorz (1982), Offe (1995).
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“A noção de “era tecnológica” possui um profundo conteúdo ideológico, podendo ser usada
para legitimar a forma de organização social vigente. Muitas vezes a equiparação entre os
termos de “tecnologia” e “técnica”, principalmente quando usados para fim
propagandístico, tem por objetivo circuncidar a técnica como a aura de uma designação de
ressonância científica, abrindo caminho para penetração ideológica e reforçando um
incremento de prestígio que a palavra tecnologia proporciona,” (VELOSO, 2011, p.36).

As concepções sobre as novas tecnologias difundidas atualmente valorizam as
modificações que as máquinas exercem nas condições de vida do individuo, trazendo a ideia
que a criação das máquinas por si altera a convivência social. Segundo Veloso (2011), essa
ideia permite ocultar o processo social, assim se reproduz o conteúdo de cunho ideológico que
nos faz crer que os adventos tecnológicos surgem espontaneamente das ideias,
desconsiderando a criação humana, particular da organização social. Isso nos leva a verificar
o quão é necessário direcionar atenção para dimensões objetivas, como as mesmas são
produzidas e quem mais se beneficia com as inovações tecnológicas.
As inovações tecnológicas de outros períodos não são consideradas pela época atual,
como se a tecnologia não estivesse vinculada a um momento histórico, assim sendo, pode-se
ter uma interpretação distorcida, ou seja, negando a dinâmica de desenvolvimento das forças
produtivas enquanto uma dinâmica evolutiva. Porém, na contemporaneidade, há tendências de
ideias difundidas sobre as tecnologias, com um conteúdo fortemente ideológico assim
valorizando o desempenho das máquinas dando-lhes uma clara “autonomia”, como se elas por
si mesmas incidissem nas condições de vida dos sujeitos, ocasionando alterações ao convívio
social. Isto nos permite perceber como é importante a análise das bases sociais, a partir de um
processo histórico e econômico em que são produzidas as inovações tecnológicas, pois estas
existem, e têm uma origem e uma finalidade. No momento que se observa certa necessidade
posta na e pela sociedade, é o período em que, provavelmente, os produtores apresentarão
instrumentos (máquinas) e técnicas, sendo esses positivos ou não, considerando o caráter
social da produção.
Embora a tecnologia tenda a desempenhar um papel libertador, o padrão de relações sociais
em vigor na atual formação histórica impede que esse papel seja plenamente exercido. É
nesse sentido que se mostra necessária a abordagem da técnica que a situe nas condições
sociais de produção que são criadas e empregadas. Uma postura contrária prejudica a
análise consistente, declinando para a concepção simplistas e esvaziadas, já que ao retirar
de cena as relações sociais de produção, retira-se também a base que justifica a criação e
utilização da técnica em um determinado momento histórico. (VELOSO, 2011, p.38).

É importante compreendermos que a técnica não está dissociada do progresso da
história, e sim que a mesma vem acompanhada da relação entre natureza e homens, indicando
que ao se utilizar da técnica, produzem-se alterações concretas historicamente. A técnica é
“movida” pela história por meio da consciência dos sujeitos, visto que a técnica é uma forma
e produto da ação humana, portanto tem implicações de natureza social.
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Ao produzir inovações tecnológicas, homens e mulheres inventam e projetam algo
(produtos / máquinas / instrumentos) o qual se resume em finalidade consciente, a fim de
atender uma determinada necessidade social ou própria, que por vezes substitui esforços
mentais, físicos ou intelectuais dos mesmos. Criam máquinas que realizam atividades que
seriam feitas por homens e que auxiliam o processo de geração de riquezas. Quando esse
movimento acontece, costumamos empregar o verbo trabalhar de forma metafórica ao nos
referirmos às máquinas, já que trabalho é uma atividade exclusiva dos seres humanos. O que
queremos dizer é que as máquinas realizam tarefas no “lugar” dos seres humanos, mas, além
de constituírem instrumentos de exploração da força de trabalho humana, as máquinas não
“trabalham” e não substituem totalmente o trabalho humano. As máquinas só “trabalham”
(exercem determinada função) porque foram criadas a partir de estruturas mecânicas e
eletrônicas, frutos da ação humana, com a finalidade de colocá-las para concretizar tarefas.
Assim, entendemos que é importante ressaltar que o “uso social da tecnologia” é a
questão central que interessa ao conhecimento social, e não a tecnologia em si, porque
devemos considerar, além do processo histórico, as relações sociais que atravessam os
processos produtivos, além do projeto hegemônico de uma sociedade contraditória, desigual e
exploradora, que busca somente o lucro. Dessa maneira, é possível verificarmos que o uso
social da tecnologia nessa sociedade tende a atender, em grande medida, aos interesses
dominantes. Ou seja, o avanço das forças produtivas se choca com as relações de produção
vigentes, já que a tecnologia não se volta estrita e diretamente à disposição para satisfação das
necessidades sociais dos homens. Como afirma Romero (2005: 35) apoiado em Engels, em
suas reflexões sobre a miséria dos trabalhadores ingleses, especialmente sobre o papel da
maquinaria em sua obra A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, “(...) a função
principal da máquina é a de servir como concorrente mais poderoso do trabalhador (...)”. Esta
assertiva expressa de fato, o antagonismo que exercem as tecnologias, no que se refere a
“desvalorização da força de trabalho”.
Os capitalistas se apropriam da tecnologia, substituindo expressivamente, os
trabalhadores pelos adventos tecnológicos (máquinas / instrumentos), mas, observa-se que, ao
automatizar os processos de trabalho, reduz-se a demanda por obtenção da força de trabalho,
acarretando ao que Marx, designara como “EIR - Exército Industrial de Reserva” – que nada
mais é que um contingente de indivíduos que não encontram espaço para sua inserção no
mercado de trabalho. Esta é a lei geral de acumulação capitalista (da qual trataremos mais a
frente), inerente ao desenvolvimento do capital. Sob o ângulo econômico o crescimento da
chamada superprodução relativa também beneficia os capitalistas, uma vez que quando ocorre
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uma procura maior e a oferta é menor, ocasionará uma queda nos salários, ampliando a
exploração e a taxa de mais-valia.
A automação é entendida como a incorporação, cada vez maior, da ciência da tecnologia ao
processo produtivo, levando, consequentemente, a uma substituição frequente de “trabalho
vivo” por “trabalho morto”, que resultaria no decréscimo da quantidade de trabalho em
relação a massa dos meios de produção que põe em movimento na diminuição do fator
subjetivo do processo de trabalho em relação aos seus fatores objetivos.(Marx, apud
VELOSO, 2011, p.45)

As transformações ocorridas nas últimas décadas na esfera da produção, por conta de
inserções das inovações tecnológicas, provocam um aumento da valorização do capital, na
contrapartida, tem-se a redução do “trabalho vivo”. Essa redução, no entanto, não se constitui
em substituir totalmente o trabalho humano por máquinas (instrumentos de trabalho utilizados
no processo de trabalho), até porque, o trabalho não deixa de ser central para os processos de
produção capitalista, mas expressa a tendência de maior quantidade de máquinas no processo
produtivo e um número menor do uso da força de trabalho.
A dinâmica das novas Tecnologias da Informação (TI’s), no contexto da
reestruturação produtiva, apresenta modificações, tal como a aceleração dos ciclos de
reprodução do capital e trabalho e essa é uma das grandes características da nova forma de
organização da produção contemporânea que conduz a subsunção18, no caso desse estudo nos
referimos mais especificamente, à “subsunção real” do trabalho intelectual ao capital
conforme definição na nota abaixo. Na atualidade, com a combinação dos processos
produtivos no âmbito do padrão de “acumulação flexível”, o conhecimento, ou melhor, a
(técnica) recebe cada vez mais espaço, uma vez que aplicação da ciência e tecnologia
auxiliará intensivamente o processo de produção de riqueza, mas, também, de subordinação
do trabalho, que apropriada pelo capital na dinâmica do trabalho se transforma em produto
(mercadoria), diminuindo a necessidade do trabalho manual, sendo as máquinas utilizadas de
forma expressiva para executar tarefas no lugar dos seres humanos. Nessa modalidade de
18

“A partir da análise da subsunção, Marx desenvolve os conceitos de subsunção formal e subsunção real. O
conceito de “subsunção formal” designa a relação de dominação e subordinação do trabalho frente ao capital
do período pré-industrial, particularmente a produção de base artesanal e/ou manufatureira. O trabalhador está
subsumido ao capital na medida em que não possui meios de produção e é obrigado a tornar um assalariado. No
entanto, esta subsunção é “apenas” formal, pois, nesse momento, a produção ainda é feita sem a introdução de
máquinas. Nesse sentido o trabalhador ainda tem um grande controle sobre o ritmo e sobre o modo de se
produzir, pois detém o monopólio do conhecimento (saber-fazer) do processo de trabalho. Com isso, o aumento
da exploração do trabalho em geral, se dá pelo aumento da jornada de trabalho. O conceito de “subsunção real”
designa a relação de dominação e subordinação do trabalho frente ao capital do período industrial. Nesse
momento, o trabalhador passa por um processo de expropriação do seu saber-fazer e cristalização desse
conhecimento em um processo mecânico e objetivo (máquinas-ferramentas). O trabalhador passa a não mais
ter domínio completo sobre ritmo da produção e, principalmente, sobre o modo de se produzir –e isso passa a ser
ditado pela maquinaria, a qual subsume realmente o trabalhador. Com isso, o aumento da exploração do trabalho
pode se dar igualmente pela intensificação do trabalho.” ( Romero, 2005 p. 19) ( Os grifos são nossos)
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subsunção o desenvolvimento das forças produtivas alcançam níveis elevados, cuja dinâmica
na produção capitalista intensificam ao mesmo tempo, as formas de controle do capital sobre
o trabalho.
Como já mencionamos antes, a tecnologia é um produto histórico. Em meio as mais
diversas inovações tecnológicas, as tecnologias da informação (TI’s) seriam, basicamente,
atividades desenvolvidas por meio de recursos da computação que permitem compartilhar
informações através da informática e da rede mundial de computadores. Nas palavras de
Veloso (2011)
De forma geral, a definição de TI remete ao conjunto de dispositivos, serviços e
conhecimentos relacionados a uma determinada infraestrutura, composta por computadores,
softwares, sistemas de rede etc. (que teriam a capacidade de processar e distribuir
informações para as organizações e os sujeitos sociais que compõem a sociedade.
(VELOSO, 2011, p.58).

Para aprofundarmos nossas reflexões sobre esse assunto, elegemos alguns autores
representativos dessa discussão sobre os avanços da tecnologia e que muito contribuem para
esclarecimentos do meu objeto de estudo, tais como as contribuições de Matellart (2002) e
Castells (2000), que aprofundam reflexões sobre a concepção relacionado as transformações
na sociedade capitalista ocasionando uma abrupta ruptura a partir de três elementos: a
reestruturação produtiva, o desenvolvimento tecnológico e uma reorganização política. A
revolução das tecnologias da informação e comunicação (TIC’s), na edificação do
conhecimento tem por finalidade aproximar a apropriação e uso da informação como
consequência propulsora sobre a alteração e inclusão social na chamada “Sociedade do
Conhecimento”.
Assim sendo, situam a dinâmica dessas mudanças tecnológicas e esclarecem o
significado dessas revoluções do conhecimento no capitalismo contemporâneo, respeitam as
diferenças e apropriações teórico-metodológicas de suas análises. É importante observarmos o
lugar dessas concepções para compreendermos, numa perspectiva histórica e teórica, alguns
aspectos fundantes, sobre a chamada “Sociedade da Informação” (SI), situando-as nas origens
deste debate. Mattellart orienta que “a noção de sociedade global da informação é resultado de
uma construção geopolítica” (2002, p. 7). O surgimento do termo “Sociedade da Informação”
se deu na década de 1970, especialmente no Japão e Estados Unidos da América, no âmbito
de discussões sobre o que seria a “sociedade pós-industrial” e quais seriam suas principais
características (TAKAHASHI, 2002, p.2).
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Uma importante narrativa a ser destacada para nosso estudo encontra-se na obra de
Armand Matellart19, que nos permite a compreensão e/ou aproximação da história da
sociedade

da

informação

a

partir

da

ótica

da

busca

de

um

modelo

de

uniformização/padronização do mundo. Nessa obra embora não tenhamos identificado
considerações mais aprofundadas sobre a dimensão social que guarda a discussão das novas
tecnologias que nos remetam a análise relacionada as questões sobre a exploração do trabalho
e a apropriação da tecnologia entre as classes sociais, encontramos elementos importantes que
nos permitem balizar marcos temporais, para verificarmos o significado desse “novo” modo
de sociedade que está sendo desenhado, com base nos avanços da tecnologia no campo da
microeletrônica, mas especificamente ao que se refere a tecnologia da informação.
Para uma melhor compreensão sobre a evolução histórica da construção do projeto da
sociedade da informação, apresentamos uma ilustração sobre a periodização que parte não da
tentativa de recontar o longo processo histórico datado do século XVII até o presente século,
mas, de apenas destacarmos alguns elementos que considero fundamentais e certamente
contribuirão para esclarecer nosso estudo, conforme o quadro abaixo.
Século de XVII e Século XVIII – Projeto de Sociedade inspirado na mística dos números.
Pensadores importantes
Plano político
Estado
Modo de produção
Tecnologia

Matemática como modelo do raciocínio e da ação útil
Filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716); Condorcet (1734-1789);
Revolução Militar (1670 e 1680); Revolução Francesa (1789)
Monárquico
Feudal
Telegrafo

Século XIX e XX – Projeto de Sociedade inspirado no modelo da industrialização.
Filosofia positiva ou a era científica
Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825); Augusto Comte (1798-1857);Charles
Fourrier (1772-1837); Thomas Jefferson (1753-1826); Alexandre Hamilton (1757Pensadores importantes 1804);Charles Babbage ( 1792-1871); Paul Marie Gislain Otlet ( 1868-1944);
Joseph Proudhon (1809-1865); Alan Turing (1912-1959); Claude Elwood
Shannon (1916-2001)
Estado
Estado-Nação
Plano político
Revolução Industrial;
Plano ideológico
I e II Guerra Mundial; Guerra Fria; Queda do muro de Berlim (1989)
Modo de produção
Capitalista
Tecnologia
O computador
Fonte: Dados coletados na obra de Armand Mattelart (2002). Elaboração da própria autora.

Observamos a partir da discussão feita por Mattelart (2002), que “o paradigma tecnoinformacional tornou-se pivô de um projeto geopolítico que tem como função garantir o
19

Matellart, A. História da Sociedade da Informação. Ed. Loyola, São Paulo, Brasil, 2002.
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rearranjo geoeconômico do planeta em torno de valores da democracia de mercado e em um
mundo unipolar” (MATTELART, 2002, p.139), unindo o globo de forma aparentemente
democrática, onde ‘todos’ têm acesso a tudo, mas também no mundo tecnologicamente
globalizado existem diferenças sociais e funcionais, já que “as elites aprendem fazendo e com
isso modificam as aplicações da tecnologia, enquanto a maior parte das pessoas aprende
usando e, assim, permanecem dentro dos limites do pacote da tecnologia” (CASTELLS, 2000,
p. 55), de modo a ser incorporada facilmente.
Para Mattelart (2002), ocorrem elementos que apoiam a historicidade da Sociedade da
Informação no mundo. O primeiro elemento que autor verifica é que a Sociedade da
Informação “foi à sombra da tese dos fins, começando com a do fim da ideologia, que foi
incubada ao longo da Guerra Fria. Essa ideia da Sociedade da Informação aparece como
alternativa aos dois sistemas antagônicos” (MATTELART 2002, p.8).
O paradigma tecno-informacional tornou-se o pivô de um projeto geopolítico que tem como
função garantir o rearranjo geoeconômico do planeta em torno dos valores da democracia de
mercado e em um mundo unipolar. O horizonte planetário condiciona as formas e as
manifestações de contestação da ordem mundial em gestação (MATTELART, 2002, p. 139)

Segundo Castells (2000), as tecnologias de informação são um conjunto convergente
de tecnologias em micro-eletrônica, computação – hardware e software –, telecomunicação,
radiodifusão e optoeletrônica. As mudanças decorrentes da utilização das tecnologias de
informação nos processos de trabalho incidem na vida das pessoas radicalmente, e têm
relações diretas com a reprodução das condições necessárias para o modo de produção
capitalista. Com efeito, inicialmente, aprende-se a utilizar as tecnologias de informação
usando-as, e, posteriormente, aprende-se a utilizá-las fazendo-as. A partir desta análise, a
lógica do modelo das tecnologias de informação está em consonância com a lógica e o
modelo de produção capitalista.
Não é diferente no caso da revolução tecnológica atual. Ela originou-se e difundiu-se, não
por acaso, em um período histórico de reestruturação global do capitalismo, para o qual foi
uma ferramenta básica. Portanto, a nova sociedade emergente desse processo de
transformação capitalista e também informacional, embora apresente variação histórica
considerável nos diferentes países, conforme sua história, cultura, instituiçõese relação
específica com o capitalismo global e a tecnologia informacional. (CASTELLS, 2000
pg.31)

Ainda que, até certo ponto, o autor supracitado apresente uma leitura crítica na análise
dos fenômenos, o mesmo não aborda o tema principal e o fundamento teórico conceitual para
a discussão das tecnologias de informação: de que elas fazem parte das forças produtivas do
capital e existem sob o seu comando. O autor trata das inovações tecnológicas atuais quando
afirma que “o novo sistema tecno-econômico” parece causar desenvolvimento desigual
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atribuindo à chamada “divisão digital”, a condição de matriz das “desigualdades sociais”,
sendo que, as desigualdades sociais antecedem a chamada “divisão digital”. Nesse sentido,
recorremos às elaborações de Veloso em busca de outros esclarecimentos, em sua afirmação.
A desigualdade não é produzida pela “divisão digital”. Ela lhe é anterior. A desigualdade
previamente existente que realmente interessa é a propriedade privada dos meios de
produção, a verdadeira condição que torna possível o aumento simultâneo da pobreza e da
riqueza, ocasionando o desenvolvimento desigual que tem como expressões o que é
chamado de “divisão digital”.O caminho que dá origem à pobreza e à desigualdade social é
outro e não o apontado pelo autor. A causa que continua sendo a contradição básica que
preside o capitalismo: o caráter coletivo da produção e a apropriação privada dos frutos do
trabalho e das condições necessárias à sua realização. (Veloso, 2011 p.104)

Também recorremos à análise de Lojkine (2002) sobre atual conjuntura; verificamos
que, ao tratarmos das tecnologias de informação, temos claro que para o capitalismo, a
informação a despeito dos fundamentos que legitimam na ordem capitalista à reprodução de
seus interesses, é o mesmo que mercadoria. O enfoque relacionado à chamada revolução
informacional alinha-se de acordo com o seguinte raciocínio: na revolução industrial, houve a
automação das funções manuais, e na revolução tecnológica, busca-se a automação de
funções intelectuais (cerebrais).
(...) a revolução industrial, com efeito, foi marcada inicialmente pela divisão de atividades,
de funções do homem (...) revolução informacional – especialmente as novas cooperações
entre serviços e produção –, o instrumento informático pode permitir, conectado a outras
novas técnicas de telecomunicação, a criação, a circulação e a estocagem de uma imensa
massa de informações outrora monopolizadas, e em parte esterilizadas, por uma pequena
elite de trabalhadores intelectuais (LOJKINE, 2002, p.14-15).

A capacidade humana de produção corresponde à manifestação humana da
dependência do trabalho, organizando-se numa dinâmica cíclica constante. Com relação às
tecnologias de informação, do ponto de vista do determinismo tecnológico, pode-se afirmar
que as grandes mudanças são processadas por máquinas. Apoiando-se em Marx, Lojkine
afirma que as forças produtivas não podem limitar-se à máquina, nem tampouco à forma
organizacional, mas de uma rede decorrente da produção. O microcomputador é uma máquina
que objetiva função cerebral abstrata, porém o trabalho humano, antes de ser objetivado, está
na consciência do homem.
Outro autor cuja obra considero importante em suas contribuições sobre o processo
desenvolvimento das inovações tecnológicas, pois Adam Schaff20 (1993) toma por base a I
revolução Industrial caracterizada pela substituição na produção da força física por máquinas,
sua análise na primeira parte da obra o autor analisa o que ele caracteriza por “revolução

20

Schaff, A. A Sociedade Informática
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técnico-científica” decorrentes de mudanças sócio-política, na produção e de alterações
técnico-científicas correspondentes.

Segundo seu

entendimento são

transformações

revolucionárias da ciência e da técnica, em conseqüência das modificações na produção e nos
serviços que acarreta também mudanças nas relações sociais.
O autor define essas transformações a partir do desdobramento do que ele chama de
“revoluções técnico-científicas”: a primeira seria uma revolução das capacidades intelectuais,
que registra a seguinte diferença “enquanto a primeira facilita incrementos no rendimento do
trabalho humano a segunda busca a eliminação deste” (SCHAFF, 1993 p.22). A segunda seria
a “revolução da microbiologia”, que caracteriza o século XXI com elementos resultantes da
engenharia genética, cujas atividades humanas serão dominadas pela biologia e apresentarão
“perigos” para a evolução do homem a partir da descoberta do chamado “código genético”, o
que representa um avanço no conhecimento. O que se coloca em questão é a seguinte
interrogação: Quais são os meios para lidarmos com as conseqüências negativas ao trabalho,
propiciadas por tais avanços e/ou descobertas? A terceira e última revolução seria a
“revolução energética”, que assinala a busca fabril por novas fontes de energia, a exemplo:
energia solar, eólica, geotérmica. Esta tríade revolucionária baliza amplos caminhos do
conhecimento em relação ao desenvolvimento do mundo e da humanidade (SCHAFF, 1993 p.
25). Essa percepção sobre a tendência de exploração dos recursos naturais, consequentemente,
seu esgotamento nos remete a dimensão social e ao caráter destrutivo da dinâmica de atuação
do sistema capitalista contribuições, portanto relevantes, à análise da realidade da sociedade
contemporânea.
No caso desse autor a discussão sobre essas inovações tecnológicas difere de outras
análises, quando mostra que as transformações ocorrem não apenas no campo técnico, mas
também, na formação econômica e social da sociedade. Estes são alguns dos destaques
importantes em conseqüência da automação/robotização, ou seja, da introdução de máquinas
no processo de produção, e o lugar do trabalho. O autor polariza essa discussão quando define
que existem dois lados, o positivo e o negativo, o negativo se refere às consequências
diferenciadas que se apresentam nos países industrializados em relação aos não
industrializados. No caso positivo ele se reporta a importância da tecnologia em sua
capacidade do aumento da produtividade e da riqueza social. Embora se trate de uma reflexão
fecunda quando mostra a tecnologia como fruto do progresso, no entanto, não questiona os
impactos deste para o mundo do trabalho na sociedade. Condição que nos leva a seguinte
questão: até que ponto essa dinâmica irá contribuir a manutenção do emprego, minimizando o
aumento da força de trabalho excedente?
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Um fator importante a ser ponderado nesta análise diz respeito à conjuntura da época
em que a economia influenciada diretamente pela polarização entre as potências mundiais,
Estados Unidos da América de economia baseada no modo de produção capitalista, onde os
meios de produção encontram-se no setor privado e a antiga União das Republicas Socialistas
Soviéticas (URSS) de economia baseada no modo de produção socialista, onde os meios de
produção encontram-se sob a tutela do Estado, denota uma diferença importante ao nosso
objeto de estudo, ao tratar a questão do desemprego, pois os meios de produção são estatais,
facilita a resolução das dificuldades. Assim, a manifestação das consequências em relação ao
esgotamento de um determinado padrão em sua transição para o estabelecimento de outro,
não ocorre de forma instantânea, o que nos possibilita entender que essas transformações não
se estabelecem apenas na formação econômica da sociedade, mas também incorpora as
esferas social e política, o que significa dizer que se dará não apenas na sua estrutura, mas,
também na superestrutura. No campo da economia podemos destacar as mudanças
desempenhadas pelo avanço das forças produtivas, na dimensão social está ligada a esfera de
formação de classe e no campo político os sujeitos que estão inseridos na luta de classes.
Esses estão completamente interligados, o que nos permite compreender a integração entre
essas esferas e a relação dialética que as mantém ou as modificam. No caso da “Sociedade
Informática a ciência e tecnologia exercem a mesma função, a do comando da produção,
assumiria o papel de força produtiva” (p.43)
O mesmo suscita reflexões sobre as prováveis consequências da revolução industrial,
no que se refere à dimensão cientifica desta bem como faz referências ao processo de
informatização do mundo, no entanto, não destaca as questões mais fundamentais, que nos
leve a concepção de totalidade ao eliminar o trabalho base fundamental a reprodução
capitalista. Por essa razão temos discordâncias em relação a sua análise que consideramos
reducionista, ou melhor, utópica em se tratando da racionalidade capitalista quando se refere a
“(...) emergência de um mundo sem trabalho” e da probabilidade da existência em curto prazo
de "unmanufacture", ou seja, de fábricas sem a força de trabalho humana. Embora nesta
discussão sobre as inovações tecnológicas seja de suma relevância considerar a obra de Schaff
(1993), no que se refere a sua importante contribuição, parece-me que há certa lacuna teórica
ao se tratando da transição de modelo tecnológico para o outro, o autor não detalha, por
exemplo, quais seriam os elementos e quais características que levaram ao esgotamento do
modelo de desenvolvimento tecnológico anterior, para explicar as tendências do modelo
seguinte?
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1.2 - A lógica entre as formas de produção e os avanços tecnológicos.
Avançando nesta discussão para o atual cenário mais específico acerca das inovações
tecnológicas como resultados do avanço das forças produtivas, e em decorrência das mesmas
apresentam novas expressões no mundo do trabalho, consideramos os fundamentos à análise
das tendências desse estágio de acumulação capitalista, visto que esse projeto tem, na
discussão sobre “Sociedade da Informação”, a essência à reprodução dos interesses do
capitalismo imperialista neste ciclo de acumulação flexível. Esta análise leva em conta as
recentes transformações por que passam as sociedades capitalistas, as avançadas, nos anos
1970 e as da periferia do Capital como o Brasil, no final dos anos de 1980, cujas bases
históricas e econômicas contribuem para esclarecer a lógica dos avanços da tecnologia e, no
meio dessas contradições, como subsídios que forjam mudanças.
A análise dos elementos históricos, econômicos e políticos surgidos neste contexto
societário, tornam-se essenciais para elucidação das questões centrais de nosso estudo. Cabenos realizar um breve histórico dos modos de produção que antecederam o atual modo de
produção. Esta é uma base teórica importante, para examinarmos á luz do que nos ensinou
Karl Marx, em sua análise, sobre “processo de trabalho e processo de produzir mais-valia”,
em suas palavras, “ o que distingue as diferentes épocas econômicas “não é o que se faz, mas,
como , com que meios de trabalho se faz”. Os meios de trabalho servem para medir o
desenvolvimento da força humana de trabalho e além disso, indicam as condições sociais em
que se realiza o trabalho.21
Com base nestas premissas teóricas passamos a destacar alguns elementos que
caracterizaram a formação, diferenças, formas de esgotamento das formas de produção cujos
parâmetros servem de base interpretativa sobre a gênese e evolução dos avanços tecnológicos
atuais. Iniciamos por um breve resgate sobre o que se designou por comunidade primitiva.
Conforme contribuições de Braz e Netto (2012) tratam-se da formação dos primeiros grupos
sociais, datasse em torno de uns quarenta mil anos, cujo surgimento deu-se inicialmente na
Índia e China. Basicamente, estes subsistiam através da alimentação obtida por meio da
colheita de vegetais e caça e era partilhado entre todos os membros. Nessa época as inovações
tecnológicas estavam ligadas a produção de instrumentos (arco-e-flexa, redes de pesca,
canoas, remos) que os possibilitava a empreender menos esforços na coleta de alimentos de
origem vegetal e também da própria caça.

21

MARX, K. O Capital. (Crítica da Economia Política)Livro 1 . Processo de Produção do Capital. R. J. Ed.
Civilização Brasileira, 1975, p. 204-5. (Os Grifos são nossos).
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De acordo com Braz e Netto (Idem; 68-69):
A comunidade primitiva perdurou por mais de trinta mil anos. Gradualmente,
porém, gestaram-se no seu interior elementos que responderiam por sua dissolução.
Entre esses dois elementos, dois são particularmente importantes: a domestificação
de animais e o surgimento da agricultura [...] Esse processo – que, segundo
informações antropológicas, consolidou-se entre 5.500 e 2.000 anos antes de Cristo
[...] A principal transformação, porém, residiu no fato de, nessas comunidades, os
resultados da ação do homem sobre a natureza permitirem uma produção de bens
que ultrapassava as necessidades imediatas da sobrevivência dos seus membros [...]
estava surgindo o excedente econômico [...] que assinala o aumento da
produtividade do trabalho, opera uma verdadeira revolução na vida das comunidades
primitivas.

É importante destacar aqui, após essa breve reflexão acerca do que foi a comunidade
primitiva, a forma de como esses grupos sociais viviam bem como os instrumentos de
trabalho que esses criaram e aperfeiçoaram com a finalidade de no atendimento as suas
necessidades básicas através da coleta de vegetais, da caça cujas preocupações estavam
centradas em apenas sobreviver, partilhavam entre todos os frutos dos esforços coletivos que
estavam ligados apenas para manutenção da sobrevivência de todos. Na medida em que, os
homens passam a coletar mais do que consumir, surge o excedente econômico. Verifica-se
uma mudança não só significativa do modo de como esses grupos sociais se organizavam e
abertura de um precedente do por vir, mas, sobretudo, no que concerne a uma elevação do
produto do trabalho.
Dando continuidade às reflexões destacamos o aparecimento do “produto excedente”
como sinal extraordinário quanto ao aumento dos processos de trabalho envolvendo os
seguintes elementos: os meios de trabalho; objetos do trabalho e a força de trabalho. A junção
de esses elementos denomina-se por forças produtivas. Vale apena ressaltar a força de
trabalho como a mais valiosa das forças produtivas. Nos termos de Braz e Netto (2012:70) “o
caráter histórico das forças produtivas revela-se de maneira privilegiada: o crescimento da
produtividade do trabalho.” A partir do aumento da produtividade do trabalho, aparece à
repartição do trabalho. A forma inicial de repartição do trabalho designa-se por divisão
sexual, o que mais tarde resultaria na separação entre campo e cidade, entre atividades
intelectuais e manuais.
Sabendo que as forças produtivas não atuam no vazio, mas sim, no marco de relações
sociais determinadas, o trabalho se constitui de um processo de interação e transformação
entre homem e natureza e, através desse intercâmbio torna-se possível a produção de bens, a
criação de valores que compõe a riqueza social. As forças produtivas agem dentro da relação
homem e homem, homem e natureza. Introduzindo assim, o caráter técnico e social,
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estritamente vinculado e que formam as relações de produção. Verifica-se que “a articulação
entre forças produtivas e relações de produção – a que se denomina modo de produção – é
extremamente complexa, variando ao longo da história e exigindo, para sua compreensão,
análises rigorosas e detalhadas”. Braz e Netto (2005:72)
Ao se dissolver o modo primitivo, por razões que já foram mencionadas acima, temos
o modo de produção escravista ou escravismo, que se caracterizava pela possibilidade de
poder extrair de outrem um produto excedente, ou seja, significa explorar homens. Essa
relação não acontece de forma harmônica ou consensual, ela se dá através da força e da
violência, que forja a sociedade dividida em partes, podendo aqui ser entendida a partir de
pelo menos três grupos, seriam eles: uma minoria de proprietários de terra e de escravos;
massa de homens e entre esses dois polos, temos camponeses e artesãos livres. Este modo de
produção demarca um período histórico no Ocidente e esteve em vigência na configuração do
chamado mundo Antigo até o Império Romano. Segundo Braz e Netto (2012:78-79) “O
escravismo, com todos os seus horrores, significou, em relação a comunidade primitiva, um
passo adiante na história da humanidade: introduzindo a propriedade privada dos meios de
fundamentais de produção e a exploração do homem pelo homens[...] Nesse modo de
produção, o trabalho era realizado sob coerção aberta e o excedente produzido pelo produtor
direto (o escravo) lhe era subtraído mediante a violência, real e potencial. O auge desse modo
de produção identifica-se com o apogeu do Império Romano. De certa forma, podemos
entender que esse modo de produção se complementa ao Império Romano, ainda que
guardem diferenças econômicas, sociais entre si. Talvez por essa razão, quando o Império
Romano sofreu pressões das chamadas “invasões bárbaras” e não mais se sustenta esgota-se
também as condições de reprodução do modelo escravista.
Após esse período, estabeleceu-se o modo de produção feudal – que perdurou até o
último terço do segundo milênio da era cristã. Temos a transferência da centralização imperial
para atomização dos feudos. Os feudos se organizavam por unidades econômicas e sociais, a
sociedade estava dividida entre servos e senhores. É importante lembrar que nessa época a
condição dos camponeses era muito distinta dos escravos, ainda que esses também fossem
arduamente explorados.
Na análise de Braz e Netto (2008:81) “A economia do feudalismo era essencialmente
rural e autárquica [...] o feudalismo encontrou-se plenamente estruturado na Europa por volta
do século XI, com suas características principais inteiramente nítidas: uma classe de
produtores diretos, os servos, que já então gerava um excedente agrícola, significativo,
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expropriado pelos senhores feudais [...] paralelamente, mantinha-se a produção para troca [...]
as trocas serão muito estimuladas a partir das cruzadas; assim, a estrutura social do
feudalismo começa se tornar mais complexa [...] o desenvolvimento do comércio não vai
apenas romper com o caráter autárquico da economia.”
Podemos compreender que a partir das atividades comerciais teremos mudanças
expressivas, como a relação comercial com regiões mais apartadas, distantes, fatos que
incidirão no surgimento das cidades. Nesse período aparece o dinheiro como elemento
intermediário de troca, ressaltando que o dinheiro é o representante geral de todos os valores.
“É no interior dessas relações que surge um grupo social começa a ganhar importância
crescente: o dos comerciantes/mercadores, representantes do capital mercantil, movidos por
um único objetivo, o lucro [...] esse grupo social que nasce nas entranhas da ordem feudal,
surgirão elementos que, a partir do século XVI conformarão a classe que derrotará a
feudalidade – eles consistiram na burguesia.” Braz e Netto (2008:82)
Portanto, no modo de produção feudal inicia-se um processo de muitas complexidades
no século XIV que só se efetivarão no final do século XVIII, a partir de contradições internas
que foram gestadas por meio do surgimento do comércio que se expressaria na materialização
de uma economia de base mercantil. Alguns elementos são fundamentais para entendermos
um período de transição, que acarretará a revolução burguesa e a transição do chamado
mundo antigo para o mundo moderno. Elegemos alguns deles para clarificar nosso estudo:
fenômeno chamado “peste negra” de 1348, oriunda da Ásia o que resultará em um
extraordinário número de mortes, lutas entre servos e senhores feudais, movimento dos
camponeses praticamente se exaurirá, formação do Estado nacional moderno que surge
através do Estado Absolutista que se constitui num instrumento favorável para os senhores
feudal, uma vez que esse do ponto de vista de classe combatia as mobilizações camponesas e
expansões mercantis.
Para tanto, quando tratamos de inovações tecnológicas, necessário se faz destacarmos
dois fatores ocorridos ao longo de dois períodos históricos, que, a nosso ver, são aportes
teóricos fundamentais neste estudo. Com base em Romero (2005, P. 31-35) foram
identificados originalmente e de forma brilhante nas obras de Marx, principalmente, nos
Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844 quando o mesmo reconhece o surgimento da
máquina como “(...) meio de economizar trabalho” e ressalvadas aí as diferenças teóricas na
abordagem deste tema, Engels em sua obra A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra,
também destaca as contradições entre o capital e o trabalho, a partir do surgimento da
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propriedade privada e identifica, numa perspectiva similar, a “(...) função contraditória”
exercida pela máquina que vai “(...) servir como concorrente mais poderoso do trabalhador
(...)”. Ou seja, a manufatura e a grande Indústria, nos limites de suas funções na história das
relações sociais e de produção são um marco por excelência, na compreensão da lógica de
evolução do modo de produção capitalista. No período da manufatura o desenvolvimento das
forças produtivas estava destinado a um movimento que se constituía em baratear as
mercadorias, encurtar a parte da jornada que cabia ao trabalhador e aumentar a outra parte
para o capitalista. Esse período representa a passagem de trabalhos manuais para trabalhos
técnicos, o ponto de partida é à força de trabalho. Há ainda, uma questão importante a ser
observada, a diferença entre ferramenta e máquina. O Homem era considerado por força
motriz já a máquina seria uma força natural distinta da humana. No período manufatureiro
desenvolveram-se elementos científicos e técnicos aperfeiçoamento da força da grande
indústria, e suas contradições para o trabalho.
Segundo Marx (1985) “A própria manufatura fornece ao sistema de máquinas, nos
ramos em que este é introduzido primeiro, grosso modo, o fundamento naturalmente
desenvolvido da divisão e, portanto do processo da produção.” A máquina aparece como um
marco das condições anteriores e como um instrumento que indiretamente requer uma radical
alteração na produção, na manufatura os trabalhadores necessitam executar cada processo seja
ele individual ou coletivamente com sua ferramenta manual, significando o isolamento dos
processos particulares, já na fábrica acontece o oposto.
Ora, se na manufatura a base dos meios de produção se dá a partir da força de trabalho
com o ingresso do trabalhador coletivo no processo de trabalho, na maquinaria ela irá ocorrer
com a introdução dos meios de trabalho caracterizado pelo uso de máquinas, no lugar das
ferramentas, assim, essa mudança nos fundamentos da produção e seus efeitos constituem o
que Marx denominou por modo de produção capitalista. Isso acontece porque é apenas no
período fabril que o capital institui uma força produtiva de um modo de produção especifico.
Essa mudança mantém, em parte, determinada características da manufatura, e em parte,
resgata alguns aspectos da cooperação simples, e em grande parte, estabelece algo privativo
dessa nova forma social. Podemos verificar que o princípio da “cooperação simples” que é
retomado através da produção mecanizada durante a maquinaria, onde vários trabalhadores
realizam o mesmo trabalho ao mesmo tempo.
Vale ressaltar que é estabelecida uma nova combinação do trabalho, entretanto, não se
trata da mesma combinação da “cooperação simples” e também não recupera inteiramente a
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configuração da divisão do trabalho criada no período da manufatura. Por conseguinte se
institui uma nova forma de trabalhador coletivo, diferente da maquinaria, e que se amplia
através da fábrica mecanizada. Sendo assim, a maquinaria conserva apenas em parte a divisão
do trabalho tradicional da manufatura, e em uma maior parte de acordo com suas necessidades
cria uma divisão do trabalho mais específica.
Com a entrada das máquinas no processo de trabalho, ocorrem alterações importantes,
porque não se trata mais da dependência de habilidades de artesões, por exemplo, esses são
trocados pelo tear. Decorre dessa nova configuração do processo de trabalho a criação de uma
nova combinação de diferentes trabalhos, ou seja, surge a figura do trabalhador coletivo
alterando a relação entre o trabalhador e sua ferramenta parcial. No entendimento do
trabalhador, a ferramenta era uma extensão sua era a ferramenta o objeto mediador entre o
objeto de trabalho e ele mesmo.
Verificamos que na manufatura, a combinação do processo social é unicamente
subjetiva estando centrada na articulação de trabalhadores parciais, já na maquinaria a
produção é objetiva, pois ocorre uma mudança material da forma de socialização do trabalho.
Se anteriormente o capital se apropriava das forças produtivas do trabalho e as transformava
em forças produtivas do capital, isso conforma vários progressos do capital a cerca do
controle do processo de trabalho e do aumento de extração da mais-valia a dar início por uma
simplificação maior das tarefas.
Desenvolve-se na manufatura o processo de desqualificação somente do trabalho
parcial, pois a sua base estava assentada no trabalho artesanal. Dessa maneira o capital muda a
forma de reprodução da força do trabalho. Nesse período o que passa a ter valor de uso é à
força de trabalho simples e de baixa qualificação. Com a introdução das máquinas o capital
acentua a desvalorização do trabalho ainda mais, de forma que, essa desvalorização torna-se
uma tendência e um imperativo técnico durante a revolução industrial. Outro elemento
importante a destacar na manufatura como um processo radicalizador de desvalorização da
força de trabalho, como a saída forçada de trabalhadores do campo e adoção do trabalho de
mulheres e também de crianças no ambiente fabril. Segundo Marx (1985:23) “o trabalho de
mulheres e crianças foi à primeira palavra-de-ordem da aplicação capitalista da maquinaria”.
Verifica-se que a apropriação de forças de trabalho suplementares é indispensável. Visando a
obtenção de lucros, os capitalistas não colocam limites, as jornadas de trabalho são longas. A
desvalorização da força de trabalho aparece como um processo aparentemente independente,
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oriundo de uma lógica imanente da própria maquina. Tanto que, as formas de protesto dos
trabalhadores as condições fabris foram justamente a destruição das máquinas.
Esses elementos históricos, sobre o primeiro acontecimento que marcou a ruptura das
relações feudais para o capitalismo, datam de meados século XVIII, tem origem na Inglaterra,
denominado por (1) I Revolução Industrial; o segundo ocorreu meados século XIX
denominado por (2) II Revolução Industrial; ambos os fatores podem ser entendidos como
momento de ruptura de um modo de sociabilidade e de precursores de novos elementos e
mediações necessárias para explicar a construção e/ou reconstrução da sociedade atualmente.
Como nos ensinaram Marx e Engels, (1999 ;3) “ a história de todas as sociedades até
agora tem sido a história da luta de classes”. Portanto, para que possamos apreender os
condicionamentos históricos, teórico-metodológicos, econômicos e políticos que atravessam
as relações sociais e o desenvolvimento das forças produtivas, precisamos considerar um dos
subsídios valiosos, a revolução tecnológica. A esta análise, cabe o resgate de certos aspectos
relacionados à emergência da revolução industrial, avaliando o que aconteceu em dois
momentos no campo da história das sociedades. Considerando-se que “todas as sociedades até
agora se apoiaram no antagonismo entre classes dominantes e dominadas.” (MARX e
ENGELS, 1999 p. 19). A primeira revolução industrial teve início pouco antes dos últimos
trinta anos do século XVIII, na Inglaterra. Assinalada por um conjunto de modificações
técnicas que, por conseguinte, acarretou em transformações econômicas e sociais decorrentes
da aceleração do processo produtivo, passagem da energia física pela mecânica, substituição
de ferramentas manuais por máquinas, da manufatura pela fábrica, consolidação do modo de
produção capitalista e por inovações tecnológicas como a máquina a vapor e a fiadeira.
De acordo com HOBSBAWN (1986; 86) “A Revolução Industrial assinala a mais
radical transformação da vida humana já registrada em documentos escritos”. A segunda
Revolução Industrial, quase cem anos depois, ocorrida entre os séculos XVIII e XIX, teve por
destaque o desenvolvimento da eletricidade, criação do motor de combustão, de produtos
químicos com base cientifica, início das tecnologias de comunicação, invenção do telefone e
com a transmissão do telégrafo. A iniciação desses novos elementos nos processos de
produção provocou o acréscimo da concentração de capital, beneficiando a transição do
capitalismo concorrencial ao monopolista.

Esses novos padrões de produção industrial,

objetivados pela máquina a vapor – da primeira Revolução Industrial – e o petróleo e
eletricidade da II Revolução Industrial – foram submetendo os trabalhadores à máquina e
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desencadearam o acirramento da divisão social do trabalho pela intensificação da acumulação
de capital (MARX, 1988).
Dessa forma, tem-se assim a constatação do que observou Marx (1988) que os avanços
das forças produtivas marcaram o período de progresso do modo de produção. Apesar de os
precursores científicos e industriais da tecnologia da informação já terem conhecido
tecnologias mais avançadas como a microeletrônica anos antes da década de 1940, no entanto,
foi durante a Segunda Guerra Mundial e no período posterior, que tiveram início as principais
descobertas tecnológicas em eletrônica: o cerne da revolução da tecnologia da informação no
século XX foi o primeiro computador programável e o transitor.
1.3 - O Desenvolvimento das forças produtivas, as tecnologias eletrônicas e as
transformações do Trabalho no Capitalismo contemporâneo.
De acordo com as análises de Castells (2000), as novas tecnologias da informação se
difundiram de forma ampla na década de 1970, acelerando seu desenvolvimento e
encaminhando-se em um novo paradigma. Contexto este com diferenças expressivas no
presente século, surgido nos anos 1970, através de conjunturas históricas privativas22 das
trajetórias tecnológicas, que convém recordarmos determinadas datas relacionadas a
descobertas básicas dessas tecnologias da informação: o microprocessador inventado em
1971, a Xerox Alto em 1973, o microcomputador inventado em 1975, o Apple II em abril de
1977, no mesmo ano que a Microsoft começava a produção de seus sistemas operacionais.
No que tange a discussão anterior sobre a revolução industrial, verificamos que estas
nos permitem identificar a gênese do que chamamos de Inovações Tecnológicas. É certo que
não trataremos de todas, mas, daremos alguns destaques aquelas ligadas direta ou
indiretamente à esfera da microeletrônica em se tratando de uma época em que se insere a
“tecnologia digital”, como vetor mais específico à desta análise. Sob este ângulo, tomamos
por base algumas reflexões de Castells, ressalvados os limites de suas contribuições às nossas
reflexões no campo da crítica à economia política, suas contribuições nos ajudam a avançar,
principalmente, partes de sua obra intitulada “Sociedade em Rede” (2002), quanto ao debate
que o mesmo desenvolve em relação às chamadas Revoluções Industriais, o qual ajuda-nos a
perceber a dinâmica do capitalismo contemporâneo, quando a comparamos às determinações
anteriores. Embora tenhamos desacordos expressivos quanto a posição ideo-teórica e política,
isso não significa que nós desconheçamos alguns pontos em sua análise, quanto a dinâmica de
reprodução da tecnologia como um fenômeno próprio da dinâmica capitalista.
22
Essas configurações técnicas são aqui consideradas como elementos que caracterizavam uma conjuntura
histórica de grandes descobertas, no entanto, mostram-se pouco suficientes para os interesses desta análise.
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Em decorrência dessas duas revoluções, ocorreram continuidades fundamentais no
avanço das forças produtivas, assim como algumas diferenças. Ambas delineiam um período
de modificações tecnológicas em aceleração e sem precedentes em comparação com os
padrões históricos anteriores. De acordo com Castells (2000):
“Foram, de fato, “revoluções” no sentido de um grande aumento repentino
inesperado de aplicações tecnológicas, transformou os processos de produção e
distribuição, criou uma enxurrada de novos produtos e mudou a maneira decisiva a
localização das riquezas e do poder no mundo, que, de repente, ficaram ao alcance
dos países e elites capazes de comandar o novo sistema tecnológico. O lado escuro
dessa aventura tecnológica é que ela estava irremediavelmente ligada a ambições
imperialistas e conflitos interimperialistas.” (CASTELLS, 2000 p. 71).

Embora estas origens da trajetória histórica da lógica de reprodução da tecnologia
tenham início na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, suas expressões podiam ser
encontradas por toda Europa. De acordo com Castells (2000), os conhecimentos científicos
necessários à primeira Revolução Industrial já estavam disponíveis e prontos a serem
utilizados em condições sociais maduras, pelo menos cem anos antes. Entretanto, a segunda
Revolução Industrial, surge subordinada a outros conhecimentos científicos, o que modificou
seu centro de gravidade para a Alemanha e Estados Unidos, onde aconteceu a maior parte dos
desenvolvimentos em produtos químicos, eletricidade e telefonia.
“Os registros históricos parecem indicar que, em termos gerais, quanto mais
próxima for a relação entre locais de inovação, produção e utilização das novas
tecnologias, mais rápida será a transformação das sociedades e maior será o retorno
positivo das condições sociais sobre condições gerais para favorecer futuras
inovações”.(CASTELLS, 2000 p. 73)

Segundo Castells (2000), outro fator importante a ser considerado sobre a lógica da
evolução das revoluções industriais é que, apesar de ambas terem determinado como marco
na produção o aparecimento de novas tecnologias que constituíram e transformaram todo um
sistema industrial, havia uma inovação fundamental na geração e distribuição de energia. R.J
Forbes afirma que “a invenção da máquina a vapor é fator central na revolução industrial”. A
eletricidade pode ser considerada como força central da segunda revolução, porque foi
mediante à distribuição de eletricidade, que outros campos puderam desenvolver-se, e um
exemplo que pode ser citado, é o caso do telégrafo elétrico utilizado experimentalmente de
1790-99. O uso da eletricidade expandiu-se a partir de 1870, fato que provocou mudanças no
setor de trabalho das fábricas, mediante à difusão da energia em forma de motores elétricos. O
que os registros mostram é que, por quase meio século, oficinas artesanais de pequeno porte
utilizaram a máquina a vapor, enquanto muitas fábricas de grande porte usavam fontes
melhoradas de energias hidráulicas (o que as fizeram conhecidas como moinhos). A criação
do motor elétrico tornou possível e induziu a organização do trabalho em larga escala nas
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fábricas industriais. Portanto, as duas Revoluções Industriais alastraram-se por todo o sistema
econômico e mundial, permearam todo o tecido social, sendo estímulo necessário para a
produção, o que mostra a função dos avanços da tecnologia na chamada modernização das
forças produtivas à dinâmica social, condição que não se deu autonomizadas de totalidade da
sociedade.
Contudo é mister destacarmos que os avanços das forças produtivas nesse início de
século são materializados na convergência das tecnologias eletrônicas, tais como: difusão da
microeletrônica, invenção do microprocessador, computador pessoal (PC – genérico do
microcomputador), inclusão de computadores em um Chip, Softwere para PCs, avanços
importantes em optoeletrônica (transmissão por fibra ótica e laser) e espectro de radiodifusão
(transmissão tradicional, transmissão direta via satélite, telefonia celular), sobretudo a
telefonia celular difundida por todo o mundo nos anos 1990. Essas tecnologias eletrônicas
convergiram no campo da comunicação interativa. Podemos destacar a criação da internet
como o mais revolucionário meio tecnológico da Era da Informação. Para Castells, (2000) “A
criação e desenvolvimento da Internet, nas três últimas décadas do século XX, foram
consequências de uma fusão singular de estratégias militares, grande cooperação científica,
iniciativa tecnológica e inovação contracultural”. (CASTELLS, 2000 p.82)
Atualmente, encontramo-nos num período de intensas transformações no sistema
capitalista. Tais mudanças são aqui apreendidas a partir da concepção da “crise econômica”,
iniciada nos anos 1970 como já sinalizada, período no qual o sistema capitalista estabelece e
programa um conjunto de respostas à crise. Na análise de Antunes (2003; 33), “como resposta
à sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização do capital e de seu sistema
ideológico e político de dominação” [...] tais respostas configuram-se na restauração do
capital tendo por estratégias um tripé: a reestruturação produtiva, a ideologia neoliberal e a
financerização do capital (BRAZ E NETTO, 2008). Essas tendências modificaram o padrão
de acumulação e de regulação da economia, oriundo até então do longo período de
crescimento do pós-guerra, como sinalizado antes. Empreendeu ainda mudanças na esfera da
produção e das relações de trabalho, caracterizadas como reestruturação produtiva.
Tais reformas apontam para uma maior concentração do capital nas mãos de grandes
grupos transnacionais, confirmando esta como a principal tendência à reprodução dos
interesses capitalistas na contemporaneidade, “a economia está ancorada nos grupos
industriais transnacionais, resultantes do processo das fusões e aquisições de empresas em um
contexto de desregulamentação e liberalização da economia. Esses grupos assumem formas
cada vez mais concentradas e centralizadas do capital industrial e se encontram no centro da

52

acumulação” (IAMAMOTO, 2008 p.108), contribuindo para que os estados nacionais percam
forças quanto à sua capacidade de atuação na economia, agravada, ainda mais, pela
desregulamentação da economia e de todo o sistema financeiro internacional, além da
desregulamentação das relações de trabalho. Assiste-se, desde então, a um crescente processo
de privatizações e desregulamentações nas economias23 capitalistas, ancorado nos ideais
neoliberais, cada vez mais difundidos.
Segundo Antunes (2003; 33-38),
O entendimento dos elementos constitutivos dessa crise é de grande complexidade, uma
vez que nesse mesmo período ocorreram mutações intensas, econômicas, sociais, políticas,
ideológicas [...]. Essa crise estrutural com que, entre tantas outras conseqüências, fosse
implementando um amplo processo de reestruturação do capital, com vistas à recuperação
do seu ciclo reprodutivo.

Entendemos que a crise no sistema capitalista, nos anos 1970, diz respeito a mais uma
manifestação de uma crescente contradição entre o crescimento das forças produtivas e
relações sociais de produção. O crescente desenvolvimento das forças produtivas,
impulsionado pelo incremento tecnológico, entra em choque com as relações sociais de
produção. O que nos permite verificar que os avanços convertem-se em obstáculos colocados
às suas próprias exigências. Resulta dessa dinâmica o amplo processo de reestruturação da
produção com a adoção da tecnologia, modelo de gestão e forças de trabalho.
“Essencial à reestruturação produtiva e uma intensiva incorporação à produção de
tecnologias resultantes de avanços técnicos – científicos, determinando um
desenvolvimento das forças produtivas que reduz enormemente a demanda do trabalho
vivo.” (BRAZ e NETTO, 2008 p. 216).

A reestruturação produtiva24 caracteriza-se por um processo global de alterações
ocorridas, cujas bases são reformuladas via introdução de inovações tecnológicas e
organizacionais, para que se alcance uma organização do trabalho integrada e flexível. O
objetivo é a reversão da queda tendencial da taxa de lucro com a concepção de renovar
condições que permita o capital uma maior exploração da força de trabalho, sem quaisquer
garantias sociais, com empregos parciais através de contatos e subcontratos (HARVEY,
2006).
23

A desregulamentação, iniciada na esfera financeira, invade paulatinamente o conjunto do mercado de trabalho
e todo tecido social, na contratendência das manifestações do crescimento lento e da superprodução endêmica,
que persiste ao longo dos anos 90. A superprodução é sempre relativa e, longe de expressar um excelente
absoluto de riqueza, é expressão de um regime cujos fundamentos impõem limites em razão dos mecanismos de
distribuição da riqueza que lhe são próprios. (IAMAMOTO, 2008 p.111)

24

É um movimento de caráter estrutural que ocorre no plano da produção e do trabalho e realiza transformações
indispensáveis a esta fase histórica do capitalismo. Assume novas formas operadas no interior das unidades
produtivas que afetam a divisão do trabalho, devido a novos mecanismos para a produção e consumo. Tem como
referência um comprometimento à organização dos processos de trabalho onde somos inseridos e submetidos a
novas formas do modo de produzir implementados principalmente através da terceirização. (HARVEY, 2006).
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Para validar suas estratégias o capital promoveu e favoreceu a divulgação de um
conjugado ideológico que se difunde sob a denominação de neoliberalismo25. Não se trata de
uma mera volta ao liberalismo clássico, mas que possui uma estruturação própria e que
responde a interesses específicos de um determinado momento da organização capitalista.
No plano político, houve uma adoção das receitas neoliberais, inicialmente, por
regimes de direita, como a Inglaterra com Thatcher e os EUA com Reagan26. “Medidas
decididas, respectivamente, pelos governos britânicos e norte-americanos, deram origem ao
Sistema contemporâneo de Finanças liberalizadas e mundializadas”. (CHESNAIS, 1998,
p.25). Em seguida, mesmo os países sociais democratas foram forçados, tanto por pressões
internacionais quanto por pressões da elite nacional, a se adequarem ao novo modelo de
regulação econômica.
Com a chegada da crise do modelo econômico do pós-guerra, o mundo capitalista
entrou em uma profunda e longa recessão, com expressões como o aumento do desemprego e
das altas taxas da inflação. Esse foi o ambiente propício para as ideias neoliberais começarem
a se estabelecer e se expandirem. Percebe-se que se trata de uma estratégia hegemônica por
conta das atuais necessidades do capital em detrimento das lutas de classes; quando na atual
conjuntura assume traços que nos mostram que não se trata de um processo “natural” e sim de
um contexto histórico no qual se acirra a concorrência intercapitalista, em busca dos
interesses agora de sociedades transnacionalizadas, no desenvolvimento do processo de
acumulação. A ideologia neoliberal tem por fundamentação o ideário de que a desigualdade
entre os homens é um processo natural.
Seu primeiro alvo foi constituído pela intervenção do Estado na economia: O Estado foi
demonizado pelos neoliberais e apresentado como anacrônico que deveria ser reformado –
e, pela primeira vez na história do capitalismo, a palavra reforma perdeu seu sentido
tradicional de conjunto de mudanças para ampliar direitos; a partir dos anos 80 do século
XX, sob o rótulo de reformas(s) o que vem sendo conduzido pelo grande capital e um
gigantesco processo de contrarreforma(s), destinado a supressão ou redução de direitos e
garantias sociais (BRAZ e NETTO, 2008, p. 227).

Aqui, cabe sinalizar uma questão: qual o significado da desigualdade entre os homens
no contexto de crise do projeto neoliberal tomando como parâmetro a implementação das
inovações tecnológicas? Sabemos que o capital neste ciclo de sua reprodução estabelece a
desregulamentação de mercado, as formas de produção dentre outros fatores fragmentando os
processos produtivos e as relações sociais, fatos que vão além das relações de trabalho, cujos
25

“O neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte onde
imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bemestar” (ANDERSON, 1995, p. 9).
26
Esta teoria foi utilizada posteriormente por Margaret Tatcher e Ronald Reagan para legitimar a instituição do
neoliberalismo diante do Estado de Bem-Estar Social. A primeira experiência do neoliberalismo enquanto
referencial teórico norteador das ações de Estado foi no Chile na década de 70 do século XX, aliada à abolição
da democracia e à instalação de uma das mais severas ditaduras militares (ANDERSON, 1995)
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objetivos têm, na garantia da livre circulação de mercadorias em escala mundial, um dos seus
mais diversificados interesses à reprodução de interesses capitalistas.
Portanto, trata-se de uma estratégia de desregulamentação muito mais ampla, embora
consideremos as particularidades históricas dos países que se configuram pela quebra de
limites e/ou fronteiras, a fim de permitir uma maior abertura comercial e atuação financeira de
acumulação ao grande capital, que, ao fim e ao cabo, implica em aumento dos processos de
exploração do trabalho. Porém, ao se tratar dessas relações em economias avançadas no que
confere aos seus mercados, estes mantêm as estratégias políticas e econômicas particulares e
proteção de seus mercados. Assim, as tendências dessas relações, salvo as diferenças,
mostram que o controle do capital permanece em mãos dos denominados países centrais.
Nesse sentido Braz e Netto apontam (2008),
“Desenvolvem a demagogia da globalização (tal qual vem sendo conduzida por eles) como
um progresso para a integração do conjunto da humanidade no capitalismo e insiste na
necessidade de pôr fim a quaisquer restrições nos fluxos internacionais, os países
imperialistas criam progressivamente novas barreiras aos fluxos de força de trabalho,
instaurando verdadeiros “cordões sanitários” em suas fronteiras. Para o grande capital, o
que interessa é a sua mobilidade” (BRAZ e NETTO, 2008 p.229).

Um fator importante a ser considerado na apreensão dessa dinâmica societária é o
aprofundamento da relação de concorrência entre os capitalistas, ao longo de quinze anos,
observando-se a lógica entre o movimento de fortalecimento do capital privado – o industrial
como o bancário – e o crescente impasse das políticas governamentais como aprofundamento
dos interesses dessa nova sociabilidade. (CHESNAIS, 1998). Outro componente
preponderante que cooperou para a exasperação da concorrência nas relações capitalistas e no
processo de trabalho foi a globalização27 do capitalismo ou a mundialização do capital28,
intensificada durante a década de 1990 do século XX, organizada por alguns fatores, dentre
eles, destacam-se a revolução tecnológica e uma reorganização financeira a nível global
ancorada na grande concentração de capitais, do sistema bancário e financeiro, resultado da
super acumulação das taxas de lucro de investimentos industriais no período compreendido
entre os anos setenta nos países centrais, quando o capitalismo entra em crise e cria
mecanismo para sua restauração29 e avança nos anos 1980, que é o momento onde são
difundidas as ideias neoliberais.
27

A globalização não é um fenômeno recente. A primeira tentativa de globalizar a economia foi na primeira
metade do século XX. Fracassou, entretanto, devido ao período entre guerras (SINGER, 2000).

28

Termo utilizado pelo economista francês François Chesnais para caracterizar a configuração do capitalismo
contemporâneo em âmbito mundial.
29
O termo restauração do capital, na obra de Braga (2003) “A nostalgia do fordismo” o autor enfatiza as
dimensões políticas das transformações da reestruturação produtiva como revolução passiva apto a fragmentar e
imobilizar a classe operária. A tese, ampliando-se como análise da relação de forças sociais, rescindia com o
determinismo tecnológico predominante no debate e apresentava-se como crítica prática.
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O capital então é um sistema que tem por base a lucratividade para sua manutenção.
Sua centralidade que antes se encontrava no modelo fordista, tendo a esfera da produção
como eixo central em busca da criação de valor, entretanto, no contexto atual de vigência do
capitalismo contemporâneo, a centralidade dos interesses para a sua reprodução ocorre no
desenvolvimento mais intenso e um maior estreitamento da relação entre ciência e tecnologia,
mostrando novos pilares voltados aos avanços do conhecimento científico, amparados na
inovação de altas tecnologias. Assim essa estreita relação entre a ciência e o conhecimento
como desenvolvimento das forças produtivas requisitadas pelo modo de produção capitalista
de forma muito mais intensa, parece se assemelhar ao que mostram, Braz e Netto, em relação
à economia financerizada,
A financerização do capitalismo contemporâneo deve-se a transações financeiras (isto é: as
operações situadas na esfera da circulação) tornam-se sob todos os sentidos hipertrofiadas e
desproporcionais em relações real a produção de valores – tornam-se dominantemente
especulativas. ” (BRAZ e NETTO, 2008 p. 232).

Nas palavras de Iamamoto,
A mundialização da economia está ancorada nos grupos industriais transnacionais,
resultantes de processos e fusões e aquisições de empresas em um contexto
desregulamentações e liberalizações da economia. Esses grupos assumem formas cada vez
mais concentradas e centralizadas do capital industrial e se encontram no centro da
acumulação. As empresas industriais associam-se as instituições financeiras (bancos,
companhias de seguros, fundos de pensões, sociedade financeira de investimentos,
coletivos e fundos mútuos), que passam acomodar o conjunto da acumulação, configurando
um modo específico de dominação social e político do capitalismo, com suporte dos
Estados Nacionais. (IAMAMOTO, 2008 p.108)

Embora o capitalismo esteja operando de forma muito mais intensa na esfera da
circulação, ou das transações financeiras, esse realocou os canais de obtenção da acumulação
que redirecionam as características das crises, como uma tendência própria de sua existência,
pois, o que ocorre é que entre uma crise e outra, problemas financeiros surgem de forma
inesperada e esse processo tem grande importância para os especuladores, porque é nesse
momento que os mesmos também descobrem as oportunidades de obterem enormes ganhos
financeiros. O que nos leva a compreender que, nos últimos trinta anos, uma exponenciação
do papel que ganharam as finanças quando passam a ter centralidade na reprodução no
sistema capitalista.
Como vimos, no âmbito mundial, a segunda metade dos anos 1970 marcou o início de
um período de recessão, particularmente na economia norte-americana, que envolveu outras
potências, resultando em um atraso no crescimento e em quedas nas taxas de lucros. A crise
iniciada nos anos 1970 foi diferenciada da dinâmica de outras crises capitalistas, devido sua
expansão e duração, apresentava peculiaridades porque, de acordo com Mészáros (2002),
verifica dois elementos: um caráter de extensão global a todas as economias capitalistas e a
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longa duração, que são características da crise sem possíveis saídas em curto prazo. Ainda
segundo o autor, o caráter mundial dessa crise é dado pela própria estrutura mundializada do
capitalismo, cujo movimento de internacionalização é marcado pela concentração de capital e
descentralização da produção, o que lhe imprime a característica planetária.
Retomando nosso diálogo com Antunes (2003; 33-38), este afirma que “o
entendimento dos elementos constitutivos dessa crise é de grande complexidade, uma vez que
nesse mesmo período ocorreram mutações intensas, econômicas, sociais, políticas,
ideológicas [...] Essa crise estrutural com que, entre tantas outras conseqüências, fosse
implementando um amplo processo de reestruturação do capital, com vistas à recuperação do
seu ciclo reprodutivo”.
Portanto, podemos entender que a crise no sistema capitalista, nos anos 1970, diz a
respeito a mais uma manifestação de uma crescente contradição entre o crescimento das
forças produtivas30 e relações sociais de produção. O crescente desenvolvimento das forças
produtivas, impulsionado pelo incremento tecnológico, entraram em choque com as relações
sociais de produção, fato que nos permite verificar que os avanços convertem-se em
obstáculos colocados às suas próprias exigências de reprodução. Resulta dessa dinâmica um
amplo processo de reestruturação da produção com a adoção de novas tecnologias, mudanças
nos modelos de gestão e com expressões a força de trabalho. De acordo com Braz e Netto
(2008):
Essencial à reestruturação produtiva e uma intensiva incorporação à produção de
tecnologias resultantes de avanços técnicos – científicos, determinando um
desenvolvimento das forças produtivas que reduz enormemente a demanda do trabalho
vivo.” (BRAZ e NETTO, 2008 p. 216).

O desenvolvimento tecnológico apresentado nesse período fez parte do próprio
acirramento da competição capitalista em busca de novos mercados. De acordo com Katz
(1996), “la tecnologia como um conocimento científico aplicado a lá produccion, presenta três
características: es una fuerza productiva social, actúa por medeio de innovaciones sujeitas a la
dinâmica contradictoria de las leyes del capital, y su entendimiento requerie lá adopción de
una postura social e ideológica distanciada de las classes dominantes.”(Katz,1996 p.1)
Concordamos com esta definição de Katz (1996) acerca do significado do termo
tecnologia, haja vista que comunga com a importância ao desvendamento o fetichismo que
esconde o real significado dessas relações de produção da sociedade da interpretação
30

Cuando se interpreta el desarrollo de lãs fuerzas productiva como un mecanismo direccionador de La historia,
se olvida que estas fuerzas están sujeitas a lãs normas y lãs contradicciones de cada modo de producción. En este
esquema la tecnología queda reducida AL status de uma fuerza productiva a secas, es decir al nível de um
instrumento de trabajo sin contenido social. (Katz,1997 p.8)
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Marxista. Fundamentalmente, precisamos compreender a tecnologia, no modo de produção
capitalista, como uma força produtiva “la tecnologia es una fuerza productiva social porque
implica la utilización de procedimentos científicos bajo el comando del capital (KATZ; 1996
p.1-2) evitando-se negar o processo necessário ao desenvolvimento de humanidade como
tendência da dinâmica social. A questão que se coloca relacionada a esta análise é que há um
enigma sob o capitalismo, quando o desenvolvimento tecnológico encontra-se repleto de
contradições e o resultado é que a maior parte dos sujeitos da sociedade aí inseridos parecem
encontrarem-se alienados dos frutos da inovação na sociedade.
Nesse sentido, a tecnologia corresponde ao desenvolvimento constante das forças
produtivas. Cabe aqui sinalizarmos que não abordaremos a tecnologia em seu âmbito
genérico, mas o que nos propomos nessa investigação é tratarmos a questão das inovações
tecnológicas na atualidade como meio de informatização das relações na sociedade e suas
implicações para o mundo do trabalho que precisam ser melhor explicadas e apreendidas,
numa perspectiva de superação dessas condições.
Na concepção de István Mészáros (2002), a tecnologia não é neutra, portanto esse
autor vislumbra uma perspectiva mais ampliada na análise da tecnologia, ou seja, uma
perspectiva social e política que nos permite apreender que na realidade trata-se de um
componente estruturado com o propósito de auxiliar a reprodução ampliada do capital a
qualquer custo social. De acordo com Mészáros (2002), “a tecnologia, possui uma estrutura
relativamente constante (característica trans-histórica) no entendimento do autor tem-se a
necessidade de uma radical transformação dos meios e técnicas de produção, o que é
considerada por ele como sendo "um problerna paradigmático da transição" ou como um
"fator trans-histórico" porque as condições materiais de produção, assim como sua
organização hierárquica, permanecem no dia seguinte da revolução exatamente as mesmas
que antes" (MÉSZÁROS, 2002, p. 575).
As contribuições de Mészáros ajudam-nos a melhor elucidar de forma bastante
proveitosa para uma crítica a maior parte das interpretações sobre ciência e tecnologia (C&T)
do marxismo do século XX. Isso porque o problema da divisão do trabalho, da alienação, do
avanço das forças produtivas foi esquecido ou abordado incorretamente, ao colocarem em
pauta somente a tomada do poder, a propriedade estatal dos meios de produção e a
apropriação das forças produtivas engendradas pelo capitalismo pelo proletariado ou sua
utilização para a construção do socialismo.
Podemos concluir estas reflexões, interpretando com Mészáros, que a dominação do
capital sobre o trabalho é de caráter fundamentalmente econômico e político. Tudo nos leva a
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crer que as transformações trans-históricas não se dão como a simples mudança política, mas
são tarefas que envolvem um longo prazo de revolução social através de um trabalho positivo
de regeneração. Portanto, ao reconhecermos que a tecnologia é uma relação social e não
meramente uma relação técnica, a seguir cabe tentar desvendarmos alguns fatores que
determinam o caráter fetichista dos meios tecnológicos com vistas a compreendermos melhor
suas implicações sociais ao trabalho e as desigualdades sociais e as heterogeneidades
regionais.
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CAPÍTULO II – O FETICHISMO DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E O PAPEL
DO ESTADO: As Dimensões Ideológicas e as Relações Sociais e de Produção
Esse capítulo tem por objetivo examinar as implicações das inovações tecnológicas
para o trabalho, especialmente, os efeitos sobre os segmentos mais carentes da sociedade
nesse estágio de reprodução do sistema capitalista, tomando como referência a dinâmica do
desenvolvimento das forças produtivas compreendida como fruto do movimento histórico da
sociedade. Neste sentido parafraseando Romero (2005) a nossa análise difere da (...)
“concepção de neutralidade das forças produtivas em relação as relações de produção” (...)
(p.21). Procuramos entender essa dinâmica, numa visão crítica e dialética no campo das
relações de produção, por se tratar de uma sociedade atravessada por interesses de classes
sociais, para além do “progresso técnico” visto como fundamento teórico tão comum nas
formas ideológicas que explicam os processos tecnológicos no campo da produção. Como
sabemos há uma tendência muito comum nas Ciências Sociais de uma compreensão das
tecnologias numa perspectiva de neutralidade, base científica esta, caracterizada Segundo
Dagnino (2008) como,
“(...) parte de um juízo fundacional difuso, ao mesmo tempo descritivoe normativo,
mas abarcante e potente, de que a C&T não se relaciona com o contexto noqual é
gerada. Mais do que isto, que permanece dele sempre isolada é um objetivo euma
regra da “boa ciência”. E, finalmente, que ela pode de fato ser isolada. Ao entendero
ambiente de produção científico-tecnológica como separado do contexto social,
políticoe econômico esta idéia torna impossível à percepção de que os interesses dos
atoressociais de alguma forma envolvidos com o desenvolvimento da C&T possam
determinara sua trajetória. (DAGNINO, 2008 p.22)

Assim, entendemos a tecnologia em estreita relação com as contradições geradas na e
pela dinâmica do capital no desenvolvimento das forças produtivas e nas relações sociais de
produção enquanto elementos que compõem as leis do capital, cujas funções viabilizam a
efetivação das inovações tecnológicas. A tecnologia no âmbito do conhecimento social
constitui um dos meios capazes de favorecer a compreensão dos fatores que caracterizam as
expressões da questão social, sendo aqui entendida como “fenômeno social”, portanto, para
além da sua forma técnica, utilitária, aparente. Isso implica considerar que um dos elementos
mediadores dessas relações são as lutas de classes, em que as tecnologias se expressam como
meios de comando e de controle do capital com vistas a realização ou a busca de valorização
do valor. Esses fundamentos teóricos nos permitem reconhecer que as condições que
conformam as transições das etapas de evolução das revoluções tecnológicas, têm por
finalidade viabilizar os interesses de valorização do capital.
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2.1 – Desenvolvimento tecnológico e impactos ao trabalho e a produção: a falsa ilusão
das mercadorias e as relações sociais e de produção?
Em acordo com as reflexões de Romero (2005), podemos afirmar que somos
contrários a perspectiva de “desenvolvimento tecnológico” numa visão positivista ou
determinista dessa dinâmica das forças produtivas. Nas palavras desse autor, “é o caráter
fatalista dessa concepção que leva ao limite o “fetichismo da tecnologia no capitalismo”31
fetichismo esse que se caracteriza pela crença de que a forma pela qual se estabelece a
organização da produção e a gestão da força de trabalho é resultado de uma necessidade
tecnológica que comporta alternativas” (ROMERO, 2005 p.22). Parafraseando KATZ,
percebemos que “el determinismo tecnológico es fatalista y preesupone la existência de un
automejoramento continuado de la tecnologia”(1997, p. 8). Nesta perspectiva, este autor
mostra os limites do determinismo analítico para a explicação da gênese e o desenvolvimento
do capitalismo descolados dos processos históricos e econômicos do sistema. Melhor dizendo,
só tem sentido uma concepção de técnica em Marx, identificando-a como parte constitutiva
dos processos de valorização do capital, ou como ainda nos diz Romero, “(...) Marx não
concebe o estudo da técnica e da ciência como uma totalidade em si, mas apenas como uma
dimensão do capital” (idem, p. 16).
O pensamento dominante tende a camuflar o real significado da tecnologia enquanto
“mercadoria”, ao dissimular o mistério que carrega a mesma, como “produto social do
trabalho”, como afirma Marx, “(...) por encobrir as características sociais do próprio trabalho
dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes
aos produtos do trabalho”. Mas, para os interesses de meu objeto de estudo essa compreensão
ainda é insuficiente. Precisamos avançar em busca de uma concepção de inovações
tecnológicas, para além da forma mercadoria, incluindo aí a dimensão social que carrega,
“(...) como uma relação social estabelecida entre os homens e (...) forma fantasmagórica de
uma relação entre coisas”, como nos ensinou Marx, em sua análise ao tratar da relação entre o
“valor de uso e o valor de troca das mercadorias. Sabemos que o caráter mistificado originado
do trabalho deixa obscura a lógica da produção das mercadorias. Ou nas palavras de Marx,
“esse fetichismo do mundo decorre conforme demonstra a análise precedente, do “caráter
social próprio do trabalho que produz mercadorias. O conjunto desses trabalhos particulares
forma a totalidade do trabalho social” (MARX, 1975, p. 81). É exatamente essa concepção de
totalidade nas relações sociais, que conduzem as condições de troca entre os produtos e os
31

Os grifos são nossos.
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produtores, sendo que, para esses últimos, essas relações são distorcidas, e escondem o caráter
social que envolve os sujeitos e sua produção (Idem, p. 82). Portanto, desvendar as diferenças
entre os produtos e o trabalho constitui um desafio, enquanto condição que permite dar um
salto qualitativo na análise sobre a dinâmica das inovações tecnológicas, para além da
compreensão da dimensão ontológica do trabalho, como condição natural eterna dos homens,
daí a relevância do exame às relações sociais e de produção.
É importante destacarmos que as alterações radicais que vêm ocorrendo no mundo do
trabalho oriundo da reestruturação produtiva, mas não só dela, como também do próprio
projeto societário em curso, tem buscado uma legitimação hegemônica, com base no discurso
de modernidade que vem se esforçando na tentativa de negação do entendimento da dinâmica
e funcionamento dessa estrutura social. O que se percebe inicialmente, é que o capital no atual
estágio de reprodução tem forjado novas formas de exploração, utilizando a tecnologia como
um meio que o permite a (re) atualização de formas primitivas do trabalho, como o trabalho
escravo, trabalho terceirizado, doméstico, afora as modalidades de trabalhos feminino e
infantil32. Antunes refere-se ao fenômeno da terceirização que apesar de não se tratar de algo
novo, se empreendeu intensivamente no Brasil, de acordo com Serviço Brasileiro de apoio as
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE33 no Brasil em 2011 havia 8,2 milhões de
empregados em empresas prestadoras de serviços especializados, em 2013 o número era de
doze milhões de terceirizados segundo informações da Rede Brasil Atual34 e vem sendo
aprofundado ainda mais, com a “terceirização total” seria uma espécie de pote de ouro no
final do arco-íris para os capitalistas, ou seja, uma ação imposta pelo capital a custos
irreversíveis em termos de condições de trabalho e consequentemente, de vida do ser social,
no entanto, um recurso fundamental a sua lógica na busca da valorização do valor. Antunes
aponta a recente crise global de 2008 como um importante marco, no que concerne a uma
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maior “corrosão do trabalho contratado” que amplia sem precedentes os mecanismos de
sujeição.
A terceirização se constitui pela principal porta de entrada para a precarização e
informalização na contemporaneidade (a informalidade deixa ser a exceção para torna-se
regra), “a terceirização é um vírus selvagem contra os trabalhadores”. Ao se constituir um
avanço resultante não apenas do desenvolvimento das tecnologias, mas também se expressa
nas relações interpessoais, aprofundam-se as modalidades de exploração da força de trabalho
aperfeiçoam-se na direção de realização dos objetivos capitalistas e conservação da lógica
burguesa de apropriação do trabalho alheio não pago, embora diferente do que nos ensinou a
teoria social de MARX, hoje mostra-se revestida de novas roupagens.
No caso brasileiro estamos em vias de aprovação do projeto de lei de número
4330/200435 que não só regulamenta, mas fundamenta um horizonte de servidão que caminha
a passos largos para barbárie diante das mais variadas formas de degradação (física, psíquica,
moral, civil e etc.) do ser social. Ainda que na ótica do empresariado seja reforçado seu
discurso enganoso que oculta o verdadeiro motivo para implementação de mais um de seus
interesses, como diz Antunes a “falácia empresarial que tem pelo menos quatro pilares de
apóio, de que: (1) a terceirização cria emprego; (2) Salários (3) Direitos; e (4) especializa e
qualifica as empresas”, verificamos o quanto é falacioso e perverso esse projeto, pois para que
garanta esses itens listados impõe contrapartidas no comando e controle do trabalho, como:
aumento da Jornada de trabalho, trabalhadores que exercem a mesma atividade na mesma
repartição com salários inferiores, dificuldades na articulação dos trabalhadores através de um
representante legal (sindicatos), como prestam serviços em formas de contratos quando acaba
um contrato já buscam outro, pois é preciso garantir as necessidades básicas e isso faz com
que suprimam o período de descanso (férias).
Diante da importância dessas questões para elucidação de meu objeto de estudo cujas
contribuições foram suscitadas pelas reflexões de Antunes como: “Qual trabalho que se
expande e qual trabalho que se elimina hoje?”, “Porque afinal se defende a terceirização?”,
“Quais contextualidades históricas permitiram a proliferação da terceirização?” Qual é o
limite da terceirização? etc. Acredito que estas questões foram colocadas com objetivos para
além de reflexões restritas a terceirização, embora também o sejam , mas sobretudo, servir
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para avançar na maturidade dos trabalhadores no sentido de uma consciência de classe que
contribua para fortalecer a luta através de uma mobilização dos trabalhadores brasileiros nas
mais distintas formas de manifestações contra essa barbárie em defesa da garantia dos direitos
que ainda nos restam, e que são os homens quem constroem a história, enfrentam as
imposições do sistema ao trabalho, que possamos fazer uso das palavras do Antunes “Não
queremos esse padrão de trabalho para os brasileiros.”
Essas contribuições mostram-nos um retrocesso das conquistas históricas dos
trabalhadores em contextos anteriores, em especial, na brasileira, que podem ser identificados
na origem do capitalismo (capital industrial), mas, especificamente, nos marcos da
Constituição Federal de 1988, mas conhecida como a constituição cidadã, foi a partir desta
que foram obtidos alguns avanços no sentido de assegurar alguns direitos trabalhistas.
Entretanto, atualmente parece haver uma ofensiva a esses direitos conquistados, os
diminuindo, os tornando em mecanismos importantes voltados para a valorização do sistema
na medida em que gera uma descentralização na produção.
“Sabemos que a telemática (ou teleinformática) nasceu da convergência entre os
sistemas de telecomunicações por satélite e por cabo, juntamente com as novas
tecnologias de informação e a microeletrônica, possibilitando enorme expansão e a
aceleração das atividades das transnacionais. Essa modalidade de trabalho tem se
ampliado em grande escala, de que são exemplos a Benetton, a Nike, entre as
inúmeras empresas que vêm aumentando as atividades de trabalho produtivo
realizado no espaço domiciliar ou em pequenas unidades produtivas, conectadas ou
integradas às empresas. Desse modo, o trabalho produtivo em domicílio mescla-se
com o trabalho reprodutivo doméstico, aumentando as formas de exploração do
contingente feminino” (ANTUNES; ALVES, 2004, p. 341).

Verifica-se também, outro fator importante, que parece viabilizar os interesses
capitalistas. Nas chamadas sociedades globalizadas, a maioria dos países capitalistas, da
Europa, e dos Estados Unidos que estabelecem relações com o Brasil, com a expansão da
abertura dos mercados, ou os chamados “mercados livres”36, intensificam-se o processo de
circulação das mercadorias, onde as relações intercapitalistas são baseadas na chamada
economia transnacionalizada. Isso no permite perceber um movimento migratório em termos
da produção de mercadorias, na busca de menos custos e maior obtenção de lucros, colocando
em xeque as condições de trabalho, que são extremamente precárias (baixos salários, aumento
de horas nas jornadas de trabalho, sem quaisquer garantias asseguradas por parte do
empregador), apresentando um quadro de retrocessos preocupante no mundo do trabalho. Os
antigos centros industriais não deixam de existir, no entanto, seus postos de trabalho são
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significativamente menores diante dos acordos comerciais firmados37 entre países, que os
possibilitam se instalarem em outros lugares onde possam inclusive legalmente super explorar
a força de trabalho. A título de ilustração podemos citar o caso das empresas Italianas que
“está deixando o país rumo ao Leste Europeu, Norte da África e a países asiáticos”.38 Não
excluindo países da América Latina, como é o caso do Brasil e Argentina, com a empresa Fiat
e no caso brasileiro temos também a empresa GEOX (fábrica de sapatos). Isso significa dizer
que a sede da empresa (matriz) de produção dessas empresas passam a ser regionalizadas com
vistas a descentralizar os processos de produção de suas mercadorias em busca de regiões que
ofereçam condições de lucros e extração de mais-valia através utilização de baixos custos de
forças de trabalho, além da obtenção de isenção fiscal, assim como a exploração de matériasprimas e de recursos naturais. Essa dinâmica demonstra ter como finalidade maior permitir
uma livre mobilidade para a ampliação de capitais, incluindo também, a circulação das
tecnologias, embora, essas interrelações sejam viabilizadas não de forma homogênea entre as
nações, ricas e as em desenvolvimento39, como a brasileira. Na economia brasileira,
considerada uma economia de países subordinados propaga-se fortemente, a busca de mãode-obra menos especializada, leia-se, mais baratas. “Os países do terceiro mundo sabem que
podem ter acesso sem problemas a tecnologias obsoletas, ou semi-obsoletas, verdadeiras
relíquias abandonadas pelas nações que lideram o pacto industrial do planeta”. (BORON,
2002, p. 48).
Identificamos nesta discussão como componente inquestionável, a presença de outro
fenômeno, igualmente importante, por se referir a dinâmica institucional que tem a maior
influência. Trata-se do papel do Estado brasileiro, o qual exerce funções importantes, como
mediador das relações sociais, onde os setores, público e privado, se inter-relacionam na
chamada “nova economia de mercado”, ou economia mundial, cujas premissas econômicas
nessa nova etapa de desenvolvimento do capitalismo que tende a conservar mecanismos de
subordinação dessas economias de países da periferia, às determinações das economias
avançadas. Em contrapartida, cabe aos primeiros submeterem-se a menos controle e a
37
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autonomias internas. O importante aqui é verificarmos de que forma se dão as influências do
Estado e dos governos no campo das inovações tecnológicas, cujas mediações ocorrem
através da implementação de políticas, nesse caso, das políticas de inclusão digital. Partimos
do suposto de que essas políticas servem, em certo sentido como instrumentos para a
viabilização do processo de inserção da sociedade brasileira ao projeto societário mundial em
curso, denominado “Sociedade do Conhecimento”, por entendermos as novas tecnologias
como meios de viabilização de interesses do sistema do capital. Daí, acreditamos que uma
análise desse gênero implica uma concepção crítica das relações entre as classes sociais tendo
como suporte as bases objetivas e materiais dessas relações, cuja perspectiva teóricometodológica nos permite adentrar na avaliação de nossa hipótese de estudo.
Portanto, cabe ressaltar que, embora o nosso ponto de partida não seja a mercadoria,
destacamos inicialmente, um aspecto que consideramos fundamental, a existência de um
aparente “encantamento” que nos parece acompanhar as inovações tecnológicas, que muito
mais voltam-se a obscurecer o significado real dos meios ou instrumentos tecnológicos, de
sua condição de mercadoria, permitindo que esses assumam um caráter simplificado, natural,
ou fetichizado de sua existência, que escondem, ou, melhor dizendo, mascaram a dimensão
econômica e política que conformam a lógica das relações sociais que se estabelecem na
sociedade.
Tentando-se compreender melhor a ilusão passada pelas mercadorias nessas
configurações materiais entendemos a necessidade emergente de aprofundarmos os
conhecimentos teóricos que nos ajudem a desvelar o significado desse “fetiche das
tecnologias” no sentido de compreendermos o “caráter social” que as mesmas guardam.
Assim recorremos a Teoria Social de Marx como a única via capaz de nos aproximar o
máximo próximo possível da realidade desses fenômenos cuja concepção do “fetichismo”
mostra-se muito esclarecedora quando Marx define que “(...) na sociedade capitalista, os
objetos materiais possuem certas características que lhes são conferidas pelas relações sociais
dominantes, mas que aparecem como se lhes pertencessem naturalmente. Essa síndrome que
impregna a produção capitalista, é por ele denominada fetichismo e sua forma elementar é o
“fetichismo da Mercadoria” enquanto repositório ou portadora do valor”. (BOTTOMORE,
2001 p.149). A análise das inovações tecnológicas encontra significado na relação que essas
têm na produção, na forma de constituição das classes no modo de produção.
Nesse contexto as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC´s) adquirem
papel fundamental no que se refere à expansão dos interesses da reprodução econômica do
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capital, pois vêm ao encontro das necessidades criadas pela própria modificação de
reestruturação do sistema capitalista de produção. Até mesmo a mundialização da economia,
fenômeno sucedido pelo movimento de internacionalização financeira e produtiva observada
nesse período destaca a importância das TIC´s, pois se trata de uma “nova” forma de
funcionamento da economia e da sociedade, cada vez mais condicionada à ideia de adoção de
novas tecnologias, quer seja nos processos produtivos – adequando-se às necessidades de
flexibilização e de interconexão entre diferentes mercados - quer seja nos processos de
comunicação, ciência, informação, os mais diversos. De acordo com o documento “Políticas
de longo prazo para o Brasil Digital — Perspectivas da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE)40” assinala mudanças no funcionamento da economia
associadas ao desenvolvimento das TIC’s, principalmente, em relação ao setor produtivo,
dentre os exemplos citados destacamos a título de ilustração: a criação de novos empregos
(Científicos de dados, administradores de redes, programadores de Software), mas também a
destruição de postos de trabalho como descreve o documento (Empregados de correios,
Operadoras de Call Centrs). Na realidade, percebemos a destruição ou queda do emprego,
(como sinalizamos a seguir), como um movimento sorrateiro, revelado inicialmente, através
das estatísticas de uma expressiva diminuição de postos de empregos, principalmente, em
virtude de novos mecanismos de inovações tecnológicas inseridos no processo produtivo que
exige não só novas demandas, mas também, um novo perfil profissional, com nível elevado
de qualificação em termos de conhecimentos para que processos sejam estabelecidos e por
conseguinte, sejam extinguidas determinadas atividades.
É sobre essas reestruturações no mundo do trabalho, principalmente, a intensificação
da redução do “trabalho vivo” em certos setores da produção brasileira, os quais têm origem
não apenas pelos dos avanços tecnológicos alcançados, mas que têm como contrapartida a
redução do trabalho, além desses efeitos, devemos considerar os impactos da crise atual do
sistema econômico capitalista. Tais processos não se explicam de forma imediata, exigindo
assim desvendarmos os aspectos que reveste o “fetichismo” que assume o processo de
produção de mercadorias. No capitalismo contemporâneo ocorrem múltiplos processos que se
manifestam sob dois aspectos, e atingem não apenas os países de economias centrais, como os
da periferia como o Brasil, são eles: a redução do contingente de trabalhadores da indústria
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tradicional e dos níveis do desemprego. Dados divulgados recentemente41 no Brasil sinalizam
queda no setor industrial, mostrando um recuo do emprego na indústria de 3,2 % no ano de
2014, segundo o IBGE esse é pior registro desde 2009. “Houve na realidade, uma queda
generalizada nos índices de emprego na indústria, nos quatorze Estados pesquisados pelo
IBGE. O único Estado que teve avanço nos níveis de emprego foi o Estado de Pernambuco,
de 0,1%. Os Estados do Rio Grande do Sul tiveram (-4,2%), Paraná (-4,2%), Rio de Janeiro (4%) e Minas Gerais (-2,8%) tiveram quedas acentuadas. O maior impacto da queda do
emprego na indústria veio dos setores de metal (-7,3%), meios de transporte (-5,4%),
máquinas e equipamentos (-5,5%), máquinas e aparelhos eletrônicos e de comunicação (7,2%), Calçados e couro (-8%), vestuário (-3,4%), outros produtos na indústria de
transformação (-4,5%), produtos têxteis (-4,4%), refino de petróleo e produção de álcool (7,5%) e a metalúrgica básica (-4,1%)”. Essa redução do trabalho vivo em grande medida é
decorrente do avanço das forças produtivas e que tem rebatimentos no trabalho, sendo uma de
suas expressões, o desemprego que tem origem nas mudanças na esfera da produção.
A articulação entre forças produtivas e relações de produção – a que se denomina modo de
produção – é extremamente complexa, variando ao longo da história e exigindo, para sua
compreensão, análises rigorosas e detalhadas. E isso por uma razão central: determinado
grau de desenvolvimento das forças produtivas requer relações também determinada – deve
haver uma correspondência das relações de produção e forças produtivas.” (BRAZ e
NETTO, 2008 p.60).

Estes dois fenômenos são melhor compreendidos como resultados da dinâmica da
essência da ordem capitalista, visto que a mesma, apesar de ser impossível se desonerar da
força de trabalho em seu funcionamento, tende a desconsiderar o trabalho nas relações de
produção. Este pode até se metamorfosear, mas não desaparece, constituindo, portanto, uma
base central à reprodução do sistema do capital na realização de seus interesses, pois, nessa
ordem econômica se constitui como a única base capaz de produzir riquezas. O que ocorre no
capitalismo contemporâneo é que mudam-se, ou metamorfoseiam-se as formas sociais do
trabalho, diante dos imperativos do sistema que o submete a reconfigurações à sua inserção na
dinâmica no mundo da produção, ocasionadas pela reestruturação produtiva e as
transformações do sistema.
Retomando um pouco a análise dos fenômenos acima citados: a diminuição da classe
operária ou o trabalhador assalariado no centro do sistema capitalista, ou seja, a classe
inserida nos setores de produção e de transformação industrial, ou desempenhando atividades
mais burocratizadas, mecanicistas; agora no “capitalismo monopolista em sua fase
imperialista”, por conta dos avanços das forças produtivas, encontram-se inseridos mais
41
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diretamente no desenvolvimento de atividades relacionadas aos incrementos tecnológicos nos
espaços de produção. Isso significa que nessa modalidade de desenvolvimento imperialista do
sistema há separação nas formas de apropriação dos capitais, por exemplo, “(...) separar o
capital-dinheiro do capital industrial ou produtivo” (...), como se observa na atualidade, “(...) a
supremacia do capital financeiro sobre as outras formas de produção” (...). (LÊNIN, 1987, p.
58).
Nesta discussão parece correto pensarmos que o deslocamento entre a prioridade dos
investimentos no sistema produtivo para maiores investimentos na “financeirização da
economia”, corresponde à tendência do capitalismo em tempos de neoliberalismo no Brasil,
cujos efeitos diretos atingem tanto os setores ligados a produção, como o mundo do trabalho
(LUSTOSA, 2012). Estas questões mostraram-se importantes na discussão feita por Lênin,
em seu tempo histórico, quando constatou que o domínio do capital financeiro se constituía na
fase superior, onde os capitalistas investiam muito mais no referido setor, sendo o capitalrentista a base maior à reprodução do sistema42.
Olhando-se para a realidade em que se encontra a sociedade brasileira, podemos
afirmar que tais análises apontadas na obra de Lênin, vem se confirmando. Sendo possível
verificarmos que de fato, na atual fase do capitalismo há uma queda de investimentos na
produção, contudo há um aumento no setor da chamada economia rentista43. Como apontam
as informações veiculadas na mídia, tem ocorrido a mais ou menos uns dois anos quedas de
investimentos na produção44. Dados revelam, por exemplo, uma queda em setores como, na
agropecuária de (3,5%), indústria da transformação (-0,4%) e construção civil (-0,3%) no
ano de 2013. Em 2014 de acordo com matéria divulgada no jornal EL PAIS45 o setor da
agropecuária, avançou 0,4%. Na indústria houve queda de 1,2%, influenciada pela retração de

2,6% em construção civil e eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana. Segundo a folha
de São Paulo46, “a recessão da indústria em 2014 foi disseminada e atingiu 20 dos 26 setores
pesquisados pelo IBGE”, com destaque para o setor automobilístico apresentando uma
expressiva retração de 16,8%. Inclusive, recentemente, dados apontam números curiosos onde
“mais de mil trabalhadores são demitidos pela indústria automobilística e número pode dobrar
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no 1º trimestre de 2015”47, já no primeiro mês do segundo trimestre, montadoras anunciam
medidas para administrar o quadro de crise no setor48.
Em contrapartida verificamos um aumento em investimentos no setor financeiro como
indica o relatório da Federação Brasileira dos Bancos – (Febraban)49. Façamos uma breve
comparação entre os anos 2012 e 2013 para fins de demonstrar o aumento de investimento no
setor financeiro, no caso dos ativos do setor bancário em 2012 foi de 5.640 bilhões e em 2013
de 6.340 bilhões expressando um aumento de 12%, total de contas correntes que em 2012 foi
de 97 milhões e em 2013 de 103 milhões com um aumento de 6%, poupança foi de 112
milhões em 2012 e de 102 milhões 2013 com aumento de 12%. Pode-se observar que esses
aumentos de investimentos alcançados pela economia rentista expressam na verdade a
interferência direta dos avanços tecnológicos que fazem essa interligação entre economia
existente e os lucros obtidos, como um meio facilitador desse processo, que certamente inclui
a presença do trabalho e em paralelo a sua substituição pelas máquinas.
Sendo assim, podemos destacar outros serviços que estão ligados ao uso das TIC’s
como meios importantes de viabilização de transações financeiras, como por exemplo, os
canais virtuais: contas com Internet Banking no ano de 2012 era de 37 milhões em 2013 foi de
41,8 apresentando um aumento de 13%, transações em Internet banking no ano de 2012 foi de
14 bilhões e em 2013 de 17 bilhões expressando 18% de aumento e o móbile banking “O
mobile Banking vem crescendo exponencialmente, de 2009 a 2013 – aumento composto anual
47
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de Tiradentes até o fim da semana), Minas Gerais (Fiat em Betim, concedeu férias coletivas de 20 dias a 800
funcionários), São Paulo (Mercedez-bens, anunciou um plano de demissão voluntária e suspendeu um dos dois
turnos da linha de caminhões em São Bernardo do Campo (SP). Parte do excedente de mão de obra – estimada
em cerca de 2 mil operários – ficará afastada da fábrica por meio de licença remunerada.), (Volkwagem em
Taubaté [férias coletivas de 20 dias a 250 funcionários]), (Ford em São Bernado do Campo [424 funcionários em
banco de horas por tempo indeterminado]), além das demissões (a General Motors em São José dos Campos –
encontra-se de greve em protesto a demissão de 800 funcionários). Disponível em <http://g1.globo.com/jornalda-globo/noticia/2015/04/montadoras-de-veiculos-em-goias-e-no-parana-vao-dar-ferias-coletivas.html> acesso
em 24/04/2015; Disponível em < http://www.gazetadopovo.com.br/economia/com-patios-lotados-montadorasliberam-pessoal-e-cortam-producao-9i67mtm85k7nb8kaqh2b5of2m>
01/05/2015.
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em
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-02/volkswagen-da-ferias-coletivas-250-funcionarios-da
fabrica-de-taubate acesso em 24/04/2015.

49

Ver
maiores
informações
em
<
http://www.febraban.org.br/7Rof7SWg6qmyvwJcFwF7I0aSDf9jyV/sitefebraban/Pesquisa%20FEBRABAN%20
de%20Tecnologia%20Banc%E1ria_2013.pdf> acesso em 11/04/2015.

70

de 134%. Em 2009, somente 400 mil contas (0,5% do total) estavam habilitadas a usar o
recurso. Em 2013, 11,7 milhões de contas correntes já estavam aptas a realizar transações por
meio desse canal, correspondendo a 11,3% do total.” Considerando-se a interligação das
economias capitalistas nacionais e internacionais, de acordo com informações divulgadas pela
BBC50 mundo, o rendimento de bancos brasileiros foi maior que a rentabilidade dos bancos
americanos, “a rentabilidade sobre patrimônio dos grandes bancos de capital aberto no Brasil
foi de 18,23% em 2014 – mais que o dobro da rentabilidade dos bancos americanos (7,68%).
Foram considerados no levantamento os bancos com ativos acima de US$ 100 bilhões.
Apenas o Banco do Brasil teve queda de rentabilidade em 2014 na comparação com 2013 (de
24% para 16,6%). O Itaú teve alta de 20% para 22,6%. O Bradesco, de 17% para 19,8%. E o
Santander passou de 3,61% para 3,9%. O Itaú teve ainda um aumento de seu lucro de 30,2%
em 2014 – registrando o maior lucro da história dos bancos brasileiros de capital aberto
segundo a Economatica (R$ 20,6 bilhões).”A matéria ainda nos chama a atenção para duas
importantes informações, “que dos 54 bilionários brasileiros citados no último levantamento
da revista Forbes, 1351 estejam ligados ao setor bancário.
Em se tratando desses processos de reprodução dos investimentos financeiros, é
possível identificarmos as características dos avanços tecnológicos no campo das tecnologias
da informação em nosso país. “Segundo o IBGE, o setor de serviço da informação cresceu quase
5% no ano de 2011, ficando à frente de setores importantes da economia como o da construção
civil, indústria e comércio. A área da informação em geral, abrange as atividades de
telecomunicações, internet, audiovisual, edição e TI. Só no setor de tecnologia da informação,
atualmente são 1,2 milhões de trabalhadores empregados e estão sobrando 115 mil vagas.” 52. Ao
que tudo indica, o progresso alcançado no campo das tecnologias tem repercussões para o trabalho
e uma de suas exigências é a necessidade de uma força de trabalho cada vez mais especializada,
50
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que tenha domínio não apenas em uma atividade, mas que saiba operar com os novos
mecanismos tecnológicos adotados. Mas, o que ocorre de fato é que nem sempre se tem na
realidade, essa força de trabalho que poderia ser caracterizada como uma mão de obra
especializada, para atender as necessidades desse novo universo do trabalho, ainda mais, se
considerarmos a trajetória histórica de países da periferia do capitalismo como o Brasil. É
exatamente essa carência de qualificação que nos aponta às novas expressões da questão
social no capitalismo globalizado. Tais condições fazem com que o operário pouco capacitado
para as novas exigências do sistema se constitua como um excedente aos seus interesses,
portanto, não conta com garantias trabalhistas, mesmo quando vinculado às instituições,
empresas, etc; Assim, tais situações agravam o aumento do desemprego no Brasil, que hoje
supera a faixa de 8,0 % segundo o IBGE? De acordo com artigo publicado no site Correio da
Cidade53 “Desemprego assusta: Leste Fluminense perde 13.718 postos de trabalho só em
2015. Ainda segundo matéria do site pressreader54 São Gonçalo (-1.227) e Niterói (-1.249)
foram os municípios que mais contribuíram para o crescimento do desemprego no Leste
Fluminense. Esse desemprego pode alcançar proporções diferenciadas nas dimensões
regionais brasileiras tornando-o mais graves e em números gigantescos, porque os espaços de
trabalho passam cada vez mais a agregar novas tecnologias e, consequentemente, ampliar as
exigências à obtenção de operários cada vez mais qualificados para responder aos interesses
do capitalismo globalizado.
Tais exigências tendem a acarretar o conhecido “desemprego estrutural” – que é uma
forma generalizada que atinge o mundo em escala global, ocasionado pelo desequilíbrio à
disponibilidade do capital de agregar força de trabalho frente ao aumento dessa força de
trabalho disponível, ao mesmo tempo, excedente, nas regiões, países. Nesse caso, pelo fato da
força de trabalho disponível não possuir as qualificações que o mundo do trabalho exige,
reduz a incorporação do operário industrial tradicional em áreas tecnologicamente mais
avançadas. Como já sinalizamos, à medida em que as mudanças do sistema produtivo não têm
na produção a prioridade, como fora no contexto anterior, cuja base prioritária era a
“produção em massa”, quando o trabalho contava com garantias e direitos sociais mais
amplos, a necessidade maior era pelo operariado na produção industrial. Hoje, no contexto da
53
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reestruturação produtiva, no modelo de “acumulação flexível” (nos termos de Harvey),
percebemos que acontece o contrário ao invés de absorver e concentrar na produção, a
necessidade vem ocorrendo com mais intensidade em formas sociais inferiores de relações de
trabalho, como trabalho cujas relações são de natureza mais conhecidas na literatura como,
flexíveis, temporários, informais, “terceirizados” ou precários, (ANTUNES, 1995) e Giovani
Alves, dentre outros autores analisam estes fatores, mas, o limite deste trabalho não convém
aprofundar aqui suas reflexões. Ao mesmo tempo, podemos identificar a inserção de outras
modalidades de segmentos, seja nas condições de gênero, como faixas etárias, como a
inserção de mulheres no mercado de trabalho, em geral, faz com que resulte numa exclusão de
possibilidade para jovens e pessoas mais velhas, acarretando na configuração de uma classe
trabalhadora fragmentada, complexa e heterogênea.
Pode-se dizer, de maneira sintética, que há uma processualidade contraditória que, de um
lado reduz o operariado industrial e fabril; de outro, aumenta o subproletariado, o trabalho
precário e o assalariamento no setor de serviços. Incorpora o trabalho feminino e exclui os
mais jovens e mais velhos. Há, portanto, um processo de maior heterogenização,
fragmentação e complexifação da classe trabalhadora. (ANTUNES, 1995 p. 42),

A título de ilustração dos aspectos discutidos sobre a questão das taxas de desemprego,
apresentamos abaixo os resultados de pesquisas sobre previsão da taxa de desemprego para o
ano de 2015, as estimativas são apresentadas na plataforma Trading Economics55. É possível
observar a situação do Brasil enquanto um país situado na periferia do capitalismo se
comparado a países como a Alemanha, Japão e Estados Unidos. Esses são exemplos de países
centrais que formam uma tríade de nações produtoras de tecnologias. Portugal, Espanha e
Grécia, como países da zona do euro e periferia Europeia, cuja tabela expressa altas taxas de
desemprego no âmbito internacional e mundial.
ANO

2015

BRASIL

3.4

EUA

6.7

ALEMANHA

3.3

JAPÃO

3.2

PORTUGUAL

ESPANHA

GRÉCIA

23.3

23.3

25.4

Fonte: Trading Economics – elaboração da autora.

Conforme os dados acima, verificamos que países estrangeiros como, Portugal,
Espanha e Grécia continuarão apresentando as maiores taxas de desemprego. Numa análise
criteriosa seguindo as tendências do ano referência, verificamos que em 2015, Portugal,
Espanha e Grécia permanecem com taxas acima de 23.3%, na sequência apesar de ser um país
central, os Estados Unidos ocupam o segundo lugar com 6.7%, em terceiro um exemplo da
periferia capitalista, o Brasil com 3.4%, em quarta posição temos a Alemanha com 3.3 % e
por quinto e último colocado temos o Japão com o menor percentual 3.3%, expressando que
desta relação de países, nesse referido ano, o Japão será o país com menor taxa de
55

Disponível em http://pt.tradingeconomics.com/indicators acesso em 23/07/2014.
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desemprego. Ainda segundo projeções apontadas pelo Trading economics a taxa de
desemprego em 2015 para países da América Latina sinalizam indicadores bastante
preocupantes como Venezuela poderá atingir 7,9% , Argentina 6,9% e Colômbia 9,86%.
Pelos limites de nosso estudo, não cabe aprofundarmos desta discussão, no que se refere às
particularidades das tendências do padrão desses países, por exemplo, quanto às diferenças
entre os investimentos que os mesmos praticam, seja na produção ou no desenvolvimento da
financeirização de suas economias. No entanto, achamos conveniente desenvolvermos esta
concepção de sociedades globalizadas, embora com processos históricos e econômicos
distintos, e com diferenças e desigualdades em suas relações. Assim, tem-se aliada a esta
compreensão, a ideia de que a luta pela hegemonia econômica e política está por trás desses
interesses.
Considerando-se a questão do desemprego estrutural como a expressão maior dessas
reestruturações não apenas no Brasil, apresentamos novos dados sobre uma projeção da
realidade dos países aí inseridos. Estudos apontam para os anos de 2016 e 2017 uma taxa de
7,3% desempregados, esse dado é uma previsão da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) divulgada pelo Jornal BBC Brasil56. Caso seja confirmada a projeção da OIT, o Brasil
será o país que terá taxas de desemprego acima da média mundial pelos próximos dois anos,
inclusive uma taxa maior, em relação aos países integrantes do BRICs como: China, Índia,
Rússia. Na China, o índice deve totalizar 4,6% em 2013 (e 4,7% neste ano). Na Índia, a taxa
preliminar estimada é de 3,7% no ano passado (e de 3,8% em 2014), e, na Rússia, segundo os
cálculos da OIT, o desemprego afetou 5,8% da população ativa em 2013. Embora saibamos
que a África do Sul faz parte do bloco, infelizmente não foram localizados, projeções para os
anos de 2016 e 2017. Em se tratando de projeções acerca do desemprego para América
Latina, as estimativas não são nada animadoras, revela percentuais preocupantes, deverá ser
de 6,8% neste ano e de 6,9% em 2016, como vemos, não se trata de um fenômeno nacional ou
regional brasileiro, mas, de alcance mundial e no nível da América Latina. Em 2017, a
previsão é de leve recuo na região, que deve voltar a registrar uma taxa de 6,8%, ou seja,
teríamos no mínimo três anos com taxas elevadas de desemprego.
As taxas de desemprego revelam-se como expressões das profundas transformações
políticas, econômicas, sociais e produtivas vivenciadas há pelo menos trinta anos na
sociedade capitalista, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT)57, “A
56
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em 01/03/2015.
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taxa média do desemprego no mundo, que era de 5,4% em 2007, chegou a 5,9% em 2012 e irá a
6% em 2013. Esse nível não deve cair até pelo menos 2017”. Mais especificamente partir de

200858 nos seguintes países: Alemanha, Estados Unidos, Japão, Grécia, Espanha e Portugal,
Brasil. Em relação à escolha dos países, esta decorre do fato de que os países: Japão,
Alemanha e Estados Unidos representam o centro capitalista, e o Brasil como país Sul
Americano, a periferia do capital e a Espanha, Portugal e Grécia são os representantes de
países da zona do euro.
Vejamos abaixo, as taxas de desemprego conforme o ano e o país.
ANO
2008
2009
2010
2011

ALEMANHA
7,50
7,70
7,10
5,90

BRASIL
7,90
8,10
6,70
6,00

ESPANHA
11,30
18,00
20,10
21,60

EUA
5,80
9,30
9,60
8,90

GRÉCIA
7,70
9,50
12,50
17,70

JAPÃO
4,00
5,10
5,10
4,00

PORTUGAL
7,60
9,50
10,80
12,70

Fonte: Trading Economics – elaboração da autora.

A partir destes dados da tabela podemos destacar que a Espanha esteve acima de 10.0
% em todo período e em escala ascendente chegando a mais de 20.0 % no ano de 2011. Em
seguida, temos a Grécia chegando a uma marca superior de 17.0 %. Posteriormente, temos
Portugal com 12.70 %. Estes configuram, no conjunto dos países analisados, como as mais
expressivas taxas de desemprego. Em contra partida temos o Japão com as menores taxas de
em relação aos demais países, sendo que em 2009 ocorre um aumento de 1.10%, que se
mantém no ano de 2010, entretanto, no ano de 2012 a taxa é de 4.0% novamente. Seguindo a
análise os Estados Unidos apresenta menor taxa em relação à Alemanha e ao Brasil, de 2008 a
2010, no entanto, no ano de 2011 este fica com 8.9 %, atrás apenas dos países da zona do
Euro. No caso do Brasil, este apresenta uma taxa próxima das registradas na Grécia e em
Portugal no ano de 2009 chegando a 8.10%, assim como o Brasil no ano de 2009 Alemanha
tem a sua maior taxa de desemprego em relação aos demais anos 7.70%.
No intuito de proporcionarmos uma melhor visualização ilustramos abaixo as referidas
informações com um gráfico:
Gráfico 2 – Taxas do desemprego.
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A escolha destas informações ocorreu pelo fato de compreendemos que o período de seis anos é um período
expressivo para comparação e testificação de um resultado. Na dificuldade de realizarmos uma análise no
período inicialmente pensado, a partir do ano de 2013, como os dados estão incompletos, optamos por
apresentarmos o período de 2008-2011, considerando este ser um marco temporal importante, pois é nesse ano
que se dá início a chamada “crise imobiliária” nos Estados Unidos da América.
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Fonte: Trading Economics – elaboração da autora.

Estas alterações no âmbito do trabalho e da produção nos permitem evidenciar outras
tendências e variáveis que revelam informações como a redução de números de trabalhadores
“centrais”59 e adoção da força de trabalho feminino. Essas tendências parecem favorecer os
interesses dos capitalistas, no que se refere à dinâmica entre a entrada e saída dos espaços de
trabalho, pois isso não implica em custos para os mesmos, uma vez que os trabalhadores
empregam sua força de trabalho cujas modalidades de relações empregatícias, não
contemplam em direitos e garantias sociais, em se tratando de empregos nas modalidades:
precários, informais, parciais, “terceirizados”. Estes demonstram favorecer muito mais o
crescimento absoluto e relativo do setor de serviços, na medida em que contribuem a maior
expansão do referido setor. Assim sendo, verificamos nas pesquisas, que existe uma
diminuição expressiva em relação à quantidade do operariado industrial tradicional. Mudança
essa muito peculiar que ocorre em meio a uma contradição: por um lado estimulam-se a
qualificação do trabalho, ao mesmo tempo em que ocorre uma desqualificação resultante da
troca do mesmo, pela inserção da tecnologia onde o trabalho morto entra em ação, parecendo
mais uma espécie de compensação insuficiente, diante desses rebatimentos sobre o trabalho.
[...] enquanto perdurar o modo de produção capitalista, não pode se concretizar a
eliminação do trabalho como fonte criadora de valor, mas, isto sim, uma mudança no
interior do processo de trabalho, que decorre do avanço científico e tecnológico e que se
configura pelo peso crescente da dimensão mais qualificada, pela intelectualizarão do
trabalho social [...]. (ANTUNES, 1995 p.50)

O que constatamos é que o trabalhador industrial se caracteriza como um sujeito
possuidor de capacidade de trabalho socialmente combinada, nos termos anteriores do
trabalho e possui ou não, vínculos ligados a determinadas funções no processo produtivo. O
mesmo pode ser capaz de desempenhar diversas funções, ou melhor, ser “multifuncional” no
processo do trabalho e de produção, com diferentes formas e habilidades para participar do
59

Trabalhadores das chamadas economias centrais.
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processo de trabalho de forma imediata na formação de produtos (mercadorias). Nessas
condições se faz importante examinar de forma breve, o significado de divisão social do
trabalho. Karl Marx (1996; 2004) e Emile Durkheim (2004) tratam embora em perspectivas
metodológicas diferentes, o tema à luz de um método que os possibilitassem a explicar as
modificações da realidade a partir da emergência de uma sociedade sob a égide do modo de
produção capitalista.
A importância de destacar a visão desses métodos de compreensão da realidade foi
possível identificarmos a importância da concepção da sociedade enquanto totalidade, como
uma via cujos subsídios são valiosos à elucidação da realidade. Vale ressaltar que
encontramos especialmente nas formulações de Marx uma definição mais apropriada para a
apreensão crítica sobre a divisão social do trabalho na sociedade capitalista com o qual tenho
acorde orienta este estudo. Sendo assim, prosseguimos no entendimento de que através da
divisão social do trabalho, há uma divisão que não se dá apenas no espaço onde são
executadas as tarefas, mas, sobretudo, em se tratando de uma cisão entre grupos sociais,
ocorrem fundamentalmente, em dois grupos (ou Classes Sociais), onde alguns pensam o
processo e outros realizam, uns comandam e outros são comandados, uns subordinam, outros
são subordinados. Significa também em linhas gerais a seguinte interpretação que uns
executam o (trabalho manual) e outros pensam sobre o trabalho (trabalho intelectual), ou seja,
seria o trabalhador intelectual aquele que pensa o processo a fim de possibilitar que os
trabalhadores que realizam tarefas manuais executem o que fora pensado por eles? Há aqueles
que são absolutamente explorados pelo capital e se subordinam ao trabalho braçal e ou
manual. Como mostrou Romero, parafraseando Engels, em sua interpretação sobre a lógica da
propriedade privada, e, longe de uma perspectiva a-histórica da realidade, existem as forças
que exploram e as que são exploradas e que se constituem, uns em “capitalistas ricos” e outros
uma “massa subordinada”. (ROMERO, idem, p. 37)
Através dessas mudanças, podemos acrescentar mais uma tendência que explica
melhor esse novo formato do universo do mundo do trabalho. Nos propósitos do atual projeto
civilizatório do capitalismo voltado ás possibilidades de inserção de certos segmentos da
sociedade, como é o caso da estratégia de “inclusão” de um amplo número de trabalhadores,
especialmente, os de países periféricos. Como mostra a realidade, essa dinâmica forja uma
maior exploração da força de trabalho, uma vez que no mercado de trabalho esses
trabalhadores têm um nível de qualificação menor e por esta razão encontram maiores
dificuldades na busca da manutenção de sua reprodução. Às vezes são obrigados a aceitar
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precárias condições de trabalho ofertadas, com baixos salários e sem garantia de direitos.
Segundo Harvey (2006)
A periferia do trabalho compreende dois subgrupos diferenciados: o primeiro consiste em
“empregadores” em tempo integral com habilidades facilmente disponíveis no mercado de
trabalho, como o pessoal do setor financeiro, secretárias, pessoal das áreas de trabalho
rotineiro e de trabalho manuais menos especializados [...] Esse grupo tende se caracterizar
por uma alta rotatividade no trabalho. E o segundo grupo situado na periferia “oferece uma
flexibilidade numérica ainda maior e incluem empregados casuais, pessoal com contrato de
tempo determinado temporário, subcontratação e treinados com subsídios públicos, tendo
ainda menos segurança de emprego do que o primeiro “grupo periférico”. Todas as
evidências apontam para um crescimento bastante significativo desta categoria e
empregado nos últimos anos. (HARVEY 2006: p. 144)

2.2 – O trabalho como atividade humana cotidiana intrínseca ao ser social.
Após explicitarmos este arrazoado de questões referentes às transformações em que
vem sendo submetido o mundo do trabalho, é possível reconhecermos que o trabalho continua
sendo fundante aos interesses de reprodução do sistema, embora tenha sido submetido a
expressivas mudanças em suas formas sociais. As tendências em andamento trazem e
continuam a trazer alterações para esses segmentos, seja intelectualizando ou ocasionando
incrementos ao trabalho fabril, por exemplo, em se tratando de mudanças de locais de
emprego como o próprio domicilio60 de alguns trabalhadores. Nesses locais são realizadas
partes da produção, ou seja, um processo de trabalho que ocorre numa realocação regional no
sentido da localização geográfica e física, retirado das fábricas para outro local. Por sua vez,
essas estratégias têm vantagens para os proprietários, quando o sistema isenta o capitalista de
uma série de despesas, tais como: impostos [encargos sociais; tributos], pagamentos de contas
[de água, luz...], manutenção dos equipamentos e ou ferramentas utilizadas para execução das
tarefas. Isso fortalece a precarização do trabalho, que não ocorre apenas no campo da
execução dos processos de trabalho, mas também na capacidade de desfavorecer quaisquer
tipos de mobilização. No âmbito subjetivo, contribui para ampliar sua condição de alienação,
cujo individuo não percebe que no processo de produção o trabalhador fica mais pobre, uma
vez que o mesmo se torna uma mercadoria mais barata do que a mercadoria que ele cria o que
configura o termo alienação61 que seria o principal conceito discutido nos Manuscritos
Economico-Filosóficos de 1844. Assim, o trabalhador encontra-se em posição desigual a
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Inclusive as novas tecnologias da informação e comunicação TIC’S se constituem em importantes
ferramentas, divulgando através de sites60 vagas. São exemplos de sites: http://www.careerjet.com.br/;
http://www.indeed.com.br/empregos-de-Trabalho-Em-Casa-em-Niter%C3%B3i,-RJ; acesso em 23/04/2015.
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na acepção marxista (...) a alienação é um fenômeno que deve ser entendido a partir da atividade criadora do
homem, nas condições em que ela se processa. Deve ser entendido, sobretudo, a partir daquela atividade que
distingue o homem de todos os outros animais, isto é, daquela atividade através da qual o homem produz os seus
meios de vida e se cria a si mesmo: o trabalho humano (KONDER, 1965, pp. 25-26).
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aquele que detém a propriedade privada dos meios de produção, vê sua atividade de forma
estranhada, apartada de si. Essa dinâmica reforça o controle ainda maior do processo de
produção, haja vista que, o trabalhador não se vê como parte fundamental desse processo62.
Essas medidas são instituídas no caso brasileiro em relação aos incentivos à produção
diante do esgotamento dos propósitos do projeto neoliberal na economia do país. Este projeto
opera no sentido de obscurecer a apreensão dos trabalhadores sobre a necessidade do trabalho
à reprodução do sistema com efeitos graves às suas condições de trabalho e reprodução social.
Mas, como já sinalizamos, ao tratarmos da mistificação das relações de produção, essa lógica
encobre a racionalidade dessas relações, de forma que a exploração do trabalho jamais se
evidencia àqueles que não dispõem das chaves teóricas para a leitura que os ajude a desvendar
o fetiche que atravessa as relações sociais e de produção. No entanto, como já sinalizado, o
trabalho neste sistema não desaparece, mas, sua centralidade está baseada numa sociedade
produtora de mercadorias, onde o trabalho abstrato tem uma função decisiva na produção dos
valores de troca. Na verdade, a criação desses valores se expressam na articulação entre o
“trabalho vivo” e o “trabalho morto”.
Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no sentido fisiológico,
e, nessa qualidade o trabalho humano igual ao abstrato, cria o valor das mercadorias. Todo
trabalho, por outro lado, è dispêndio de força humana de trabalho, sob forma especial, para
um determinado fim, e, nessa qualidade de trabalho útil e concreto, produz valores-de-uso.
(MARX, 1971: 54 apud ANTUNES, 1995 p.76)

Sendo assim, é importante entendermos o trabalho como uma relação mediada entre o
homem (quem realiza a ação) e a natureza (a matéria), o fato de o trabalho ser realizado numa
posição teleológica63 que teoricamente nos termos de Marx (1975, Livro I vol 1 p. 202). O
trabalhador se distingue dos animais pela sua capacidade de idealizar e realizar uma atividade,
ou seja, ao final do processo de trabalho o homem obtém o resultado que idealizou
inicialmente. Portanto, opera sobre a realidade transformando as matéria-prima em objetos
uteis a sua reprodução. Isso nos permite compreender que apenas o homem tem a capacidade
de realizá-lo, uma vez que o sujeito concebe o resultado de sua ação, porque ele parte de uma
62

Como um exemplo concreto desse movimento de exploração e precarização do trabalho, bem como, de
alienação do processo de trabalho bem próximo, uma tia e uma prima (mãe e filha) são costureiras, e vendem sua
força de trabalho na confecção de vestimentas (Uniformes para o setor naval [estaleiros, plataformas]). As
mesmas disponibilizam de um cômodo amplo na sua casa, são proprietárias das máquinas, e de todos os custos
(contas de água, luz, alimentação, manutenção dos equipamentos em geral, contribuição social etc.), trabalham
por horas a fio, independente dos dias, se são dias da semana, finais de semana ou feriados, ou seja, não tem uma
jornada de trabalho especifica, porque isso depende da quantidade das vestimentas e dos prazos estabelecidos e/
ou acordados entre as partes, o que oculta mecanismos de favorecimento ao capitalista tal como: a não aparição
da mais-valia absoluta e se constituem em sujeitos alienadas no processo, pois enxerga esse trabalho, como algo
benéfico, pois as mesmas têm trabalho, e provem suas necessidades básicas.
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Nos termos de Lukács “a teleologia é um modo de pôr que, embora guiando- as em determinada direção, pode
movimentar apenas séries casuais” (LUKÁCS, 1978 p.6)
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finalidade antecipada, ou seja, há uma intencionalidade prévia podendo ser considerada como
uma atividade direcionada. Isso nos leva a entender que o trabalho é uma atividade da vida
cotidiana, condição natural e eterna que o torna um elemento intrínseco ao ser social. Sendo
então o trabalho entendido como uma atividade humana, não podemos concebê-lo como um
elemento caracterizado de forma isolada, apenas o considerando num determinado momento e
contexto sócio-histórico.
Isso nos permite considerar que, de um lado temos o trabalho em sua dimensão
concreta que seria o emprego da força de trabalho, ou seja, o dispêndio de energia no processo
de trabalho, cuja finalidade é a produção de um determinado produto (mercadoria), e por
outro lado, a sua dimensão abstrata, na qual se apresentam diferentes formas do trabalho
concreto64. Isso ocorre porque estamos tratando do universo de uma sociedade produtora de
mercadorias. Contudo, é importante identificarmos a influência dos avanços tecnológicos na
definição ou reiteração das desigualdades, em nível dos países nem em nível das regiões
brasileiras.
Mas, retomando um pouco a discussão sobre o trabalho, verificamos também, que
existem discordâncias teóricas sobre a natureza do trabalho que devem ser objetos de diálogo
nesta discussão. Alguns autores,65 principalmente, no campo da Sociologia do Trabalho
defendem que a categoria trabalho perdeu sua centralidade na sociedade capitalista
contemporânea, como é o caso das metamorfoses ocorridas no mundo do trabalho, o que de
fato ocorreu. Entretanto, tais modificações não destruíram as bases de uma sociedade que têm
em seu eixo central a produção de mercadorias, isso significa que a criação de valores de troca
é mantida como condição necessária; ainda que incorpore mudanças, essa centralidade
manifesta-se somente através do trabalho humano, porque só ele produz valores de uso e
riqueza, que nesta sociedade vem acompanhado de valores de troca. Ou seja, é o trabalho que
produz riqueza social, mercadorias e “financia” a acumulação e por esse motivo, o trabalho
continua sendo central, mas, atenção! Longe de pensarmos o trabalho numa visão cristalizada
ou determinista. Vale ressaltar que as formas sociais do trabalho mostram-se sob aspectos
diferentes a depender dos contextos históricos, apresentam-se reestruturam-se de acordo com
a dinâmica de reprodução do sistema produtivo capitalista, em vista da reprodução do
trabalho. Isto é, produção e reprodução formam uma síntese, na medida em que “as condições
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Trabalho concreto consiste no trabalho com diferentes qualidades, nas especialidades que diferenciam os
trabalhos uns dos outros. Trabalho abstrato é o trabalho abstraído de suas qualidades, como dispêndio de energia
que é igualado na sociedade capitalista pelo tempo médio e social de produção (MARX;1984).
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Não é objeto deste estudo analisar cada uma das teses desses autores, mas, interessa apenas mostrar que não se
trata de uma discussão homogênea a respeito deste tema. Numa breve análise de suas obras, constatamos que
existem coerências, mas, também, divergências em suas formulações. São eles: Juergen Habermas, Claus Offe,
Martin Baethge, Robert Kurz, André Gorz, Benjamin Coriat, Alain Touraine.
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da produção são simultaneamente as da reprodução” 66. As duas se inserem no mesmo sistema
capitalista de produção.
São essas transversalidades colocadas no sistema de produção capitalista, que nos
direciona a reconhecer e avaliar a centralidade do trabalho, cujo processo de trabalhos e torna
“(...) um meio de criar valor” (MARX, op. Cit.) em especial, com vistas a verificar como ele
tem sido tratado por alguns autores contemporâneos. Estamos aludindo à chamada crise da
sociedade do trabalho, na qual é de suma relevância considerar a dimensão concreta e abstrata
do trabalho como um processo indissociável, uma vez que essas dimensões subordinam-se
umas às outras. Teoricamente no entendimento de Marx (1996)
“o trabalho que produz a mercadoria tem duplo caráter: por um lado é dispêndio de
força de trabalho do homem no seu sentido fisiológico, e nessa qualidade de trabalho
humano igual ou trabalho humano abstrato gera valor da mercadoria. Todo trabalho
é, dispêndio de força de trabalho do homem sob forma especificamente adequada a
um fim, e nessa qualidade de trabalho concreto útil produz valores de uso” (Marx,
1996 p.175)

Ainda de acordo com Marx seriam as diferenças das capacidades de realização do
trabalho onde o trabalho embora em áreas diferenciadas ele tenha em comum a condição de
“trabalho humano abstrato”, segundo a definição de Marx podemos afirmar que “só a
expressão da equivalência de mercadorias distintas põe á mostra a condição específica do
trabalho criador de valor porque ela realmente reduz à substância comum, a trabalho humano,
simplesmente, os trabalhadores diferentes incorporados em mercadoria diferente” (MARX,
1975 livro I Vol I p. 58). Essa caracterização do trabalho abstrato, embora permaneça com as
mesmas características, no capitalismo contemporâneo as tendências de superexploração do
trabalho se intensificam como nos ensinou o referido pensador.
No entanto, autores clássicos como Adam Smith e David Ricardo, ao realizar suas
análises a respeito dessa temática, as consideram de forma separada. É certo que esses tenham
desacordos em suas análises, porém a cerca dessa questão ambos percebem o trabalho apenas
como ação sobre a natureza humana, vendo o trabalho como uma visão linear.
A crise da sociedade do “trabalho abstrato” poderá ser entendida a partir da redução de
trabalho vivo e ampliação do trabalho morto, o que também concordamos.
A sociedade do trabalho como conceito ontológico seria uma tautologia, pois na história até
agora transcorrida, a vida social, quaisquer que sejam suas formas modificadas, apenas
podia ser uma vida que incluísse o trabalho.Somente as ideias ingênuas do paraíso e do
conto do país das maravilhas fantasiavam uma sociedade sem trabalho. (KURZ, apud
ANTUNES, 1995 p.77).
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MARX, K. Crítica da Economia Política. O Processo de Produção Capitalista. LIVRO I VOL II. 2ª Ed. Trad
Reginaldo Sant’Anna, Civilização Brasileira, R.J, 1971 , P. 660.
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Seguindo esta vertente, é plausível considerarmos duas formas diferentes para
compreender a chamada crise do trabalho abstrato: uma onde o ser social não possui o papel
fundamental na criação de mercadorias e outra quando este assume a forma de trabalho
estranhado, ou seja, o trabalhador não reconhece o fruto (produto) do seu próprio trabalho. No
segundo sentido, ocorre o reconhecimento central da classe trabalhadora no que se refere o
papel fundamental que a mesma tem na criação de valores de troca.
Portanto, seria incorreto não distinguirmos trabalho concreto e abstrato, pois torna-se
importante apreendermos os fenômenos em todas as determinações que ele abrange. No caso
em análise, precisamos as duas dimensões exigidas a concepção de trabalho, a despeito de
cometermos sérios equívocos ao analisarmos apenas uma de suas características. Marx por
exemplo caracteriza essas duas dimensões do trabalho como: Work (trabalho concreto, aquele
que cria valores, o que transcendente a vida cotidiana) e Labor (execução diária do trabalho –
atividade estranhada). Devemos admitir a dupla dimensão assumida, como uma via capaz de
nos permitir distinguir e não confundir a crise da sociedade trabalho abstrato, como a crise da
sociedade do trabalho concreto. Portanto, o trabalho não pode ser compreendido apenas como
um momento único ou totalizante, o trabalho deve ser entendido como protoforma da
atividade humana, é o trabalho concreto que pode nos possibilitar a instauração de uma nova
sociedade.
Neste sentido, a automação, a robótica, a microeletrônica, enfim, a chamada revolução
tecnológica tem um evidente significado emancipador, desde que não seja regida pela
lógica destrutiva do sistema produtor de mercadorias, mas sim pela sociedade do tempo
disponível e da produção de bens socialmente úteis e necessários. (MANDEL apud
ANTUNES, 1995 p. 85).

No entanto, essas referências teóricas sobre o trabalho contribuem para favorecer o
entendimento quanto a dinâmica da chamada “revolução tecnológica” cujos processos de
trabalho explicitam uma tese segundo a qual permite um tempo livre ao trabalhador, ou
possibilitando a aumentar sua personalidade frente às tendências de um capitalismo opressivo,
que explora muito mais a força de trabalho, mas, que também investe no obscurecimento
dessa lógica. Porém, segundo Karl Marx (1996), numa sociedade de classes, a apropriação do
sobreproduto social por uma minoria significa a possibilidade de ampliar o tempo livre
somente para esta minoria e, conseqüentemente, a reprodução mais ampliada da sociedade
entre aquelas que administram e acumulam conhecimentos e aqueles que produzem acesso
aos conhecimentos, ou com o acesso muito limitado aos mesmos.
Antunes (1995) compreende o contexto atual quando incorpora neste debate o
reconhecimento de que na atualidade estamos tratando de um “novo” mundo do trabalho:
agora não se trata de uma classe operária fabril majoritária, relacionada à época industrial,
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mas de uma sociedade moderna, onde com a introdução dos incrementos tecnológicos,
modifica toda uma maneira de produção e de organização da classe trabalhadora. O
operariado apresenta-se como uma classe heterogênea, fragmentada e complexa, que precisa
ser compreendida a partir das transformações na dinâmica da produção capitalista. Visto que,
para encontrar maneiras concretas e viáveis socialmente, para um processo de emancipação
simultânea do trabalho pelo trabalho, é preciso tornar possível apenas a realização deste
processo através de lutas. Por fim, é possível afirmar que estamos tratando de uma sociedade
produtora de mercadorias, embora submetida a constantes mudanças em seus processos, no
entanto, quando se assume na sociedade, formas de contestação, evidenciam-se uma maior
expressão do trabalho enquanto categoria central e fundante do ser social.

2.3 – Do Obscurecimento da Consciência à Busca da Capacidade de Emancipação
Humana: Breves Aportes Teóricos

Estes fatores devem ser considerados no movimento que o capital faz em seus avanços
no sistema produtivo e de acumulação, face à tendência de mascarar cada vez mais a realidade
da dinâmica do capital na realização de seus interesses, diante das contradições que
atravessam as relações sociais. O obscurecimento da consciência social resulta dos
imperativos do sistema sobre o trabalho, principalmente os assalariado aqui compreendidos
como inseridos no e pelo setor de serviços. Esses se constituem por trabalhadores que
compõem o mercado atual, de trabalho informal, “terceirizados”, os subempregados etc. Esse
movimento também atinge os trabalhadores formais, que atuam enquanto classe na luta contra
lógica destrutiva do capitalismo que configura um enorme desmonte social.
“Em síntese, a luta de classe-que-vive-do-trabalho é central quando se trata de
transformações que caminham em sentido contrário a logica de acumulação de capital e do
sistema produtor de mercadorias. Outras modalidades de luta social (como a ecológica, a
feminista, a dos negros, dos homossexuais, as dos jovens etc.) são como o mundo
contemporâneo tem mostrado em abundância, de grande significado, na busca de uma
individualidade e de uma sociabilidade dotada de sentido”. (ANTUNES,1995 p. 86 e 87).

No mundo contemporâneo envolvendo o Brasil, essas transformações nas formas
sociais do trabalho foram e têm sido intensas, sendo importante considerar que certos
segmentos considerados qualificados e intelectualizados, obtiveram seu desenvolvimento no
trabalho à medida que ocorreram também os avanços tecnológicos. Porém, é preciso
considerar que, os setores que possuem uma maior qualificação da força de trabalho, foram
justamente aqueles que têm vivenciado uma maior integração por parte do capital, no âmbito
da qual ocorrem tentativas manipuladoras utilizadas no atual modelo de produção
denominado Toyotista, pautado em concepções inspiradas no neocorporativismo. No entanto,
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o grande número de trabalhadores informais, precários, temporários e parciais junto com os
desempregados têm um papel fundamental na história e na defesa de seus interesses frente as
elites dominantes, e aos imperativos do capital. Mesmo nas condições de alijados do universo
do mundo do trabalho, demonstram capacidade de lutas e ações ousadas como seres sociais
genéricos inseridos nessas formas de sociabilidade postas pelo capital.
Como vimos antes, a sociedade burguesa, em suas experiências no contexto da forma
de organização do trabalho no padrão fordista de produção, em geral opera no sentido de
favorecer os processos de alienação do trabalho e na intensificação das diversas formas de
estranhamento do trabalhador, frente a um processo intenso e interiorizado de relações. O
modelo capitalista de desenvolvimento atual, ainda que tenha aumentado os níveis da
capacidade humana através da incorporação de novas tecnologias no trabalho, igualmente,
contribuiu para a predominância do fenômeno social que caracterizamos como o
“estranhamento” de forma crescente, na medida em que o desenvolvimento da capacidade
humana, encontra obstáculos e limites, que os mantém pouco capazes de desenvolver
suficientemente como ser genérico, frente aos efeitos de estratégias eficazes para que o
desenvolvimento da individualidade dos sujeitos se mantenham obscurecidos e sem sentido.
Com isso, os avanços tecnológicos e as forças produtivas, resguardadas aí as particularidades
históricas da realidade das sociedades, dos sujeitos sociais, não se desenvolveram na direção
de uma perspectiva emancipadora do trabalho humano. Os limites deste trabalho comportam
apenas rápidas considerações sobre esta questão da emancipação, situando-a no campo
teórico, onde a “emancipação humana” nos remete à compreensão do significado das relações
entre o Estado e a sociedade civil, as relações sociais e de produção, daí a ligação com a
questão das tecnologias na sociedade burguesa. Marx tratou deste tema em suas obras como,
Os Manuscritos Econômico-Filosóficos, a Questão Judaica, dentre outras, que nos leva a
compreensão da concepção materialista da história como o fundamento à concepção da
sociedade burguesa. Em especial, quanto a sua crítica aos filósofos alemães, ao mostrar os
limites desses teóricos na interpretação dos temas “emancipação política” e “emancipação
humana”. Como nos diz Celso Frederico, para Marx, ”a emancipação humana (...) é aquela
que permite a absorção do cidadão abstrato pelo homem individual, que faz deste, em sua vida
cotidiana, um ser genérico solidário com seus semelhantes”. (FREDERICO, 1995, p.99). Essa
concepção de emancipação nos remete a questões teóricas como a “alienação” do homem
frente aos impulsos capitalistas, o fetichismo que guarda no comando dos seus interesses,
base de reforço a intensificação dos processos de alienação humana.
Para Marx, a emancipação humana seria obra realizada pelo proletariado como classe
revolucionária, como agente da emancipação. (Idem, p. 106). Caberia averiguar: Qual seriam
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as possibilidades de avanços na direção das relações entre o capital e as diferentes formas de
trabalho no capitalismo contemporâneo?
Assim, cabe considerar que, examinando a descrição das mais variáveis alterações
ocorridas no universo do mundo do trabalho através de concepções das particularidades e
singularidades assumidas, os indícios apontam para o fato de que o trabalho continua a ser
fundante na sociedade capitalista. Mesmo que tenha sofrido profundas alterações, ainda é
indispensável para a produção de riqueza.
O trabalho mostra-se como momento fundante de realização do ser social, condição para a sua
existência; é o ponto de partida para a humanização do ser social e o “motor decisivo para o
processo de humanização do homem”.Não foi outro significado dado por Marx ao enfatiza que:
como criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso uma condição de
existência do homem, independentemente de todas as formas de sociedade, eterna necessidade
natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, vida humana.
(ANTUNES, 1995 p. 123)

Mas qual é o tipo de trabalho que predomina nesse estágio da ordem social? E quais as
mudanças numa direção de conquistas de direitos e o lugar do trabalho no atual contexto?
Torna-se de suma relevância considerar também que, sob o ângulo das relações de trabalho,
ao mesmo tempo em que o trabalhador produz mais riqueza, elevam-se os níveis de
empobrecimento, à medida que cria bens, torna-se uma mercadoria ainda mais barata,
incluindo-se aí as diferenças que assumem estas questões se levarmos em conta também, as
diferenças regionais, sejam quanto a capacidade ou nível de educação, treinamento e
capacitação dos trabalhadores. Sob o ângulo teórico, é possível compreendermos essas
contradições, quando percebemos que o trabalho não cria apenas objetos, que possam vir a
atender a determinadas necessidades, ele também “determina” o trabalhador como uma
mercadoria na própria dimensão da produção de bens, independente de qual seja o estágio do
modo de produção e organização do trabalho no capitalismo. Esse fato faz com que o
trabalhador não se reconheça como parte do processo de produção; o trabalhador subentende
que o objeto produzido pelo seu trabalho é algo independente a ele, não considera que o
trabalho humano, ou seja, o dispêndio de sua energia empregada ao objeto de trabalho é o que
também permite a criação de coisa física. De acordo com Antunes (1995)
A execução do trabalho aparece tanto como uma perversão que o trabalhador se perverte
até o ponto de passar fome. A objetificação aparece tanto como uma perda do objeto que o
trabalhador é despojado das coisas mais essenciais não só da vida, mas também do trabalho.
O próprio trabalho transforma-se em um objeto que ele só pode adquirir com tremendo
esforço e com interrupções imprevisíveis. A apropriação do objeto aparece como alienação
a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz tanto menos pode possuir e tanto
mais fica dominado pelo seu produto, o capital. (ANTUNES, 1995 p.124)
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Articulados, esses resultados derivam do fato de o trabalhador ser relacionado com
o produto de seu trabalho como com um objeto estranho. Acontece que, quanto mais o
trabalhador tem desgastes no trabalho, mais importante se tornam os produtos que ele fabrica
ou realiza seu trabalho. Na produção capitalista o trabalhador “coloca” a sua vida no objeto, e
pertence menos a si mesmo, a sua vida, seu trabalho não lhe pertence mais, contudo pertence
ao objeto. Isso significa que quanto maior for sua atividade, menos o trabalhador terá, em
termos do usufruto, dos resultados do seu trabalho.
A alienação do trabalhador em seu produto não significa apenas que o trabalho dele se
converte em objeto, assumindo uma existência externa, mas ainda que existe
independentemente, fora dele mesmo, e a ele estranho, e que com ele se defronta como uma
força autônoma. A vida que ele deu ao objeto volta-se contra ele como uma força estranha e
hostil.” (ANTUNES, 1995 p.126)

Marx (1987) caracteriza esse fenômeno como “objetificação” como a produção do
trabalhador e a alienação e perda do objeto por ele produzido. É a partir da natureza que o
trabalhador cria (objetos), a natureza é o meio que o permite criar coisas, portanto sem a
natureza o trabalhador nada pode criar. Contudo, a natureza fornece os meios de existência do
trabalho, e o trabalhador não pode viver sem os objetos que proporcionarão a sua subsistência
física. Sendo assim, tudo que o trabalhador se apropria do mundo (da natureza sensorial)
externo a ele, através do seu trabalho, mais se priva dos meios de existência, sob os
respectivos aspectos: (1) o mundo exterior sensorial se torna cada vez menos um objeto
pertencente ao trabalho dele ou um meio de existência de seu trabalho; (2) ele se torna, cada
vez menos, um meio de existência na acepção direta, um meio para a subsistência física do
trabalhador. De tal modo, que o objeto o habilita a existir, primeiro como trabalhador e depois
como sujeito físico. Como afirma Antunes,
O apogeu dessa escravização é ele só poder se manter como sujeito físico na medida em
que é um trabalhador, e de ele só como sujeito físicopoder ser um trabalhador [...] A
economia Política oculta à alienação na natureza do trabalho por não examinar a relação
direta entre o trabalhador (trabalho) e a produção. Por certo, o trabalho humano produz
maravilhas para os ricos, mas produz privação para o trabalhador. Ele produz palácios,
porém choupanas é o que toca ao trabalhador. Ele produz beleza, porém para o trabalhador
só fealdade. Ele substitui o trabalho humano por maquinas, mas atira alguns dos
trabalhadores a um gênero bárbaro de trabalho e converte outros em máquinas. Ele produz
inteligência, porém também estupidez e cretinice para os trabalhadores. (ANTUNES,1995
p. 128)

Ao consideramos a relação do trabalhador com o produto de seu trabalho, entendemos
que a alienação não é apenas um resultado incluso na atividade produtiva. Percebemos que a
alienação é um processo da produção capitalista e que ela se fortalece nos diferentes ciclos de
reprodução do sistema e assume novos contornos como na sociedade atual.
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O produto é, de fato, apenas a síntese da atividade, da produção. Consequentemente, se o
produto do trabalho é alienação, a própria produção deve ser alienação ativa - a alienação
da atividade e a atividade da alienação A alienação do objeto do trabalho simplesmente
resume a alienação da própria atividade do trabalho. (ANTUNES,1995 p. 128)

Para compreendermos a constituição dessa alienação do trabalho, devemos ponderar
alguns elementos como, por exemplo, o fato do trabalho ser externo ao trabalhador, e isso faz
com que ele não realize seu trabalho, e negue a si próprio, por não desenvolver suas
atividades mentais e físicas, e ficar fisicamente cansado e mentalmente abatido. Essa análise
nos permite apreender que apenas em períodos de folga que o trabalhador se sente à vontade,
uma vez que o trabalho nessas condições não é algo natural, ou seja, o trabalho é imposto ao
trabalhador. Neste caso, como afirma Marx “o trabalhador trabalha sob o controle do
capitalista, a quem pertence seu trabalho. O capitalista cuida em que o trabalho se realize de
maneira apropriada e em que se apliquem adequadamente os meios de produção (...)”67. De
outro modo, o homem apenas se sente livre quando está ativo em seu papel animal –
comendo, bebendo, procriando. No entanto, essa função humana o reduz a um animal, porque
o que difere o homem dos demais animais é sua capacidade teleológica de projetar algo em
sua mente antes de tornar sua ideia em algo concreto, ou seja, antes de transformar a natureza
em algo que possa atender as suas necessidades. A clássica frase de Marx revela com
perfeição, esta condição teleológica humana, por isso mesmo, nunca é demais repeti-la: “Uma
aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto
ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele
figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade”. (Marx, Idem, p. 202)
Por fim, Marx (apud Antunes, 1995) considerou o ato de alienação da atividade humana
prática sob dois aspectos: 1) a relação do trabalhador com o produto do trabalho como um
objeto estranho que o domina. Essa relação é, ao mesmo tempo, a relação com o mundo
exterior sensorial, com os objetos naturais, como um mundo estranho e hostil; 2) a relação do
trabalho como o ato de produção dentro do trabalho. Essa é a relação do trabalhador com sua
própria atividade humana como algo estranho e não pertencente a ele mesmo, atividade como
sofrimento (passividade), vigor como impotência, criação como emasculação, a energia física
e mental pessoal do trabalhador, como uma atividade voltada contra ele mesmo, independente
dele e não pertencente a ele. Isso é auto-alienação, ao contrário da acima mencionada
alienação do objeto.
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Portanto, podemos avaliar que na medida em que o sistema capitalista avança em termos
do progresso tecnológico e do avanço das forças produtivas, cada vez mais, a inserção dos
trabalhadores se efetiva de forma excludente, subordinada aos seus imperativos cujas
contradições nas relações entre capital e trabalho não desaparecem, no entanto, são
disfarçadas através do uso de outras alternativas e técnicas de relações entre ambos, de forma
que reforçam os processos alienatórios e dificultam a esperada emancipação do homem.
Entendemos o trabalho como uma atividade humana vital, “(...) condição natural e eterna da
vida humana, sem depender, portanto, de qualquer forma dessa vida, sendo antes comum a
todas as suas formas sociais”. (MARX, Idem, p. 208). Atualmente, tudo indica que o trabalho
para o homem parece ser somente meio para sua existência. A vida produtiva, entretanto, é
vida da espécie.
O homem, porém, faz de sua atividade vital um objeto de sua vontade e consciência. Ele
tem uma atividade vital consciente. Ela não é uma prescrição com a qual ele esteja
plenamente identificado. A atividade vital consciente distingue o homem da atividade vital
dos animais: só por esta razão ele é um ente-espécie. Ou antes, é apenas um ser autoconsciente, isto é, sua própria vida é um objeto para ele, porque ele é um ente-espécie. Só
por isso, a sua atividade é atividade livre. O trabalho alienado inverte a relação, pois o
homem, sendo um ser autoconsciente, faz de sua atividade vital, de seu ser, unicamente um
meio para sua existência. (ANTUNES,1995 p. 130)

Assim, como o trabalho alienado modifica a atividade livre e governada pelo próprio
sujeito em um meio, também altera a vida do homem como parte da espécie em um meio de
existência física. A consciência do homem é modificada por meio da alienação, de modo que
sua espécie torna-se apenas um meio para ele.
O meio através do qual a alienação ocorre é, por si mesmo, um meio prático. Graças ao
trabalho alienado, por conseguinte, o homem não só produz sua relação com o objeto e o
processo da produção como com homens estranhos e hostis, mas também produz a relação
de outros homens com a produção e o produto dele, e a relação entre ele próprio e os
demais homens. Tal como ele cria sua própria produção como uma perversão, uma punição,
e seu próprio produto como uma perda, como um produto que não lhe pertence, assim
também cria a dominação do não-produtor sobre a produção e os produtos desta. Ao alienar
sua própria atividade, ele outorga ao estranho uma atividade que não é deste.
(ANTUNES,1995 p. 132)

Sendo assim, através do trabalho alienado, o trabalhador estabelece relações de um
homem que não trabalha e está de fora do processo do trabalho, com o seu próprio trabalho. À
medida que o trabalhador se relaciona com o trabalho, igualmente provoca a relação do
capitalista com o trabalho. A discussão da validade da categoria trabalho nos dá a base para
discutirmos os avanços tecnológicos que se processam na atualidade. Portanto, aqui está
colocado o maior desafio deste estudo, revelar formas de domínio do sistema do capital nesse
estágio de reprodução, levando em conta a análise desses rebatimentos das inovações
tecnológicas ao trabalho e à produção, enfatizando a intervenção do Estado e do mercado nas
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relações sociais e de produção, como fundamentos constitutivos das relações na sociedade,
entre capital, o Estado e as classes sociais.
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CAPÍTULO

III

–

AS

PARTICULARIDADES

DO

DESENVOLVIMENTO

BRASILEIRO: A DIMENSÃO SOCIAL DA POLÍTICA DE INCLUSÃO DIGITAL,
AS DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS.
Vimos na discussão do capítulo anterior que o caráter fatalista do “fetichismo das
tecnologias” opera no obscurecimento da dinâmica do desenvolvimento do capitalismo, que
atua naturalizando seus imperativos com vistas a favorecer a realização de seus interesses de
reprodução, em seus ímpetos, tem por tendência descolar os processos histórico-econômicos,
políticos e sociais na sociedade. Daí, entendemos a tecnologia em estreita relação com as
contradições geradas na e pela dinâmica do sistema capitalista, no âmbito das forças
produtivas e nas relações sociais de produção. Mas, para uma apreensão desnaturalizada sobre
essa preponderância dos interesses do capital nessas relações incorporamos nesta análise
outros elementos fundamentais, como as formas de mediação do Estado, enquanto uma
instituição que se mantém, em seu papel, sob a ótica do capital, mais que necessário, à
manutenção, controle e ao domínio dessa ordem econômica. Com base nestes pressupostos,
neste capítulo propomos mostrar algumas particularidades do desenvolvimento capitalista
brasileiro enfocando-se as estratégias governamentais, compreendidas com a criação de
instituições destinadas ao fomento das novas tecnologias e no âmbito destas, as formas de
intervenção do Estado na viabilização dos projetos de inovação tecnológica, em parte, pelo
fetiche que guardam essas relações. Por outro lado, pelas suas influências no que compete a
criação e ou o aperfeiçoando das instituições voltadas à implementação dessas políticas, em
especial, a política de “inclusão digital”. O destaque a esta última, se deve principalmente,
pela influência nas formas de uso e apropriação das inovações, ligadas mais diretamente, aos
meios tecnológicos como o computador e a rede internet, que envolvem segmentos pobres da
sociedade.
Como sinalizado antes, a tecnologia é entendida como “fenômeno social”, condição
que impõe considerarmos as relações sociais entre as classes, afora os rebatimentos destes
processos sobre o mundo do trabalho, e seus efeitos no campo das desigualdades sociais e no
nível regional, cuja apreensão examinamos á luz da realidade concreta, em seus contextos
históricos econômicos e sociais, como veremos a seguir.
3.1 – As Dimensões Sócio-Histórica, Econômica e Ideo-Políticas: As Crises Capitalistas e
as Mediações do Estado na Regulação dos Modelos de Produção.
A crise iniciada nos anos 1970, seus efeitos nas formas de reprodução do capitalismo
modificaram o padrão de acumulação e de regulação da economia, advindo até então do longo
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período de crescimento do pós-guerra. Levado a buscar novas soluções aos seus interesses, o
capital recorre novamente aos seus princípios liberais, em partes, realizando, dentre outras
mudanças importantes, uma (contra) reforma do Estado, no sentido de remontar a lógica de
atuação do aparato estatal, na regulação de direitos da força de trabalho construído por um
Estado forte e interventor, de garantias de políticas sociais para a classe trabalhadora e do
pleno emprego desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
Porém, após a II Guerra Mundial, ocorreram mudanças na dinâmica de reprodução do
sistema – O capitalismo assume novos traços com o objetivo de reestruturar-se após a grande
tragédia – naquele momento, ocorreram acontecimentos importantes a considerar, tais como o
surgimento de novas instituições financeiras – O Banco Mundial (BM). O Fundo Monetário
Internacional (FMI) e o acordo de Bretton Woods, haja vista o significado de sua criação à
esfera das relações comerciais e nas relações econômicas interpaíses. A economia capitalista
nesse período encontrava-se numa longa expansão, porém as crises não foram eliminadas,
apenas seus impactos eram menores. No entanto, o que caracterizou nessa ocasião foi o
expressivo crescimento econômico, o qual ficou amplamente conhecido como “anos
dourados”.
Naquele período do pós-guerra emerge um novo padrão de crescimento que se
complementam, mas não são iguais na lógica de seu funcionamento. Aprofundavam-se as
contradições do sistema demandando amenização dos conflitos decorrentes dessas
contradições em seus reflexos sobre o trabalho, cabendo portanto, a emergência de um Estado
interventor, cujo modelo de Estado foi denominado de Welfare State , em países capitalistas
economicamente avançados. O Welfare State tinha como finalidade a intervenção no
planejamento econômico, montando esquemas de transferências sociais, disponibilizando
bens e serviços aos cidadãos. (COUTO, 2006). Este modelo de Estado – Welfare State foi
utilizado para regular as crises cíclicas do capital, mediante a implementação de políticas
Keynesianas, tendo sido fundamentais para a superação da estagnação econômica em que o
capitalismo se encontrava. (OLIVEIRA, 1999).
Sob o ângulo da economia capitalista, países avançados, principalmente europeus,
vivenciaram um período de prosperidade econômica, que reservava aos trabalhadores um
ciclo de garantias e direitos sociais, através da intervenção estatal, cuja realidade se
diferenciava dos países da periferia do sistema como o Brasil. Naquele contexto, os processos
de acumulação capitalista ocorreram de certa forma, em condições satisfatórias no que se
refere às melhoras nas condições econômica e social dos trabalhadores, inclusive no Brasil,
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frente ao pacto fordista, de dimensão ampla, macrossocial incorporado numa perspectiva de
âmbito internacional, na qual as relações entre capital e trabalho, organização das classes dos
trabalhadores e demais instâncias políticas tinham como bandeira a defesa de interesses de
classe. Contudo, tais pactos acabaram por confundir, na medida em que mascaravam os
conflitos entre os dois segmentos, capital e trabalho.
Tratava-se de um período no qual esse padrão de regulação econômica da produção e
do trabalho vigoraram os modelos de produção Taylorista/Fordista. “O ‘Taylorismo’ ou
‘administração científica do trabalho’ surge como uma nova cultura do trabalho na passagem
do século XIX para o século XX. Nos Estados Unidos, era a nação que começava a despontar
como potência mundial” (DRUCK, 1999, p. 41). O regime de acumulação fordista, mas
conhecido como regime de acumulação “rígido” voltava-se a reprodução do capitalismo
monopolista contemporâneo. Teve a sua origem nos EUA e no pós-guerra (1945-1973)
irradiou-se para o mundo. Esses dois padrões de acumulação prevaleceram no processo de
industrialização até meados do século XX, os quais possuíam características distintas, o
Taylorismo e Fordismo. Aqui torna-se importante destacarmos algumas características destes
regimes de acumulação capitalista identificando-se no âmbito dessas contradições, a lógica
das relações entre os propósitos do sistema, diante da introdução das inovações tecnológicas,
voltadas à sua reprodução.
No período do pós-guerra, o fordismo estaria em seu auge passando a ser propagado
nos principais países industrializados do mundo, tendo o Estado como o aparato de
intermediação para o incentivo de “consumo em massa”, com vistas a contribuir a produção
em massa nas empresas. Sob o ângulo das formas de organização política dos trabalhadores,
os sindicatos no decorrer do período fordista obtiveram um poder de barganha considerável, o
que levou ao favorecimento de iniciativas de greve, pressionar o Estado e as empresas
privadas por reajustes salariais e leis trabalhistas que favorecessem o trabalhador. Naquele
contexto histórico, a atuação do Estado fora fundamental para administrar os ciclos
econômicos e as sucessivas crises do sistema econômico, ao mesmo tempo em que operou
através de políticas fiscais e monetárias e através da seguridade social e garantia de acordos
salariais e direitos dos trabalhadores. Uma das principais características do fordismo foi à
consolidação da proposta de Ford de uma sociedade baseada num processo contínuo da
produção, que agregou a produtividade ao consumo, ou seja, sempre dispondo de estoque
mínimo de mercadorias, relacionando produção e o consumo em massa, e também em um
novo modelo de reprodução da força de trabalho. Ao mesmo tempo pode ser considerado o
protótipo de processo de trabalho, que separou rispidamente o trabalho de concepção e o de
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execução (ANTUNES, 2003). Esse modelo de tecnologias foi implementado não só nas
indústrias automobilísticas, mas incorporado pelo capital nos mais diversos setores. Harvey
(2006) caracteriza da seguinte maneira o regime de acumulação fordista:
O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o fordismo do
taylorismo) era a sua visão, seu reconhecimento explícito de que a produção de massa
significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução do trabalho, uma nova política
de comando, controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em
suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista
(HARVEY, 2006 p.122).
Para os objetivos dessa análise, destaca-se que o fordismo não foi apenas um modelo
tecnológico de produção e sim um processo que envolveu alterações e avanços nas formas de
produção e de organização do trabalho, com significados importantes à apreensão da dinâmica
da sociedade das contradições de classes e dos reflexos nas esferas econômicas, sociais,
culturais e políticas. Assim, o padrão de acumulação fordista deve ser entendido não como um
marco por si, de forma naturalizada, determinista, dissociado das relações sociais, mas sim,
como um modo de regulação que abarca múltiplas dimensões da realidade, incluindo os ciclos
desde o processo produtivo, seus efeitos sobre o trabalho e a lógica das relações na sociedade,
passando pelo consumo, cujas necessidades são criadas pela sociedade (MARX, 1974 p. 111).
Tais implicações nas relações sociais e de produção, no trabalho, são parâmetros de análise
cuja reprodução mostra a dinâmica das relações sócio-econômicas, políticas, culturais. É no
âmbito dessas relações que a intervenção do Estado, governos se efetivam, via políticas de
incentivos ao consumo, políticas no campo da cultura, áreas fundamentais à apreensão da
constituição do modelo fordista/keynesiano.
Portanto, ao esgotarem-se as condições na forma de organização da produção e do
trabalho fordista, fez-se necessário o surgimento do Estado intervencionista Keynesiano, que
assumiu uma variedade de obrigações não apenas no campo econômico, mas também na
ampliação das políticas sociais. Com a finalidade de ofertar suporte à produção, o Estado ao
assumir o papel já desenvolvido na administração macroeconômica, sendo o produtor,
regulador e fiscalizador das relações sociais e econômicas, com o objetivo voltado a instigar o
consumo em massa, adota políticas públicas voltadas a minimizar as expressões das
contradições entre o capital e trabalho, mediante fortes investimentos sociais assegurados pelo
Welfare-State (Estado de bem-estar social). Em sua proposta do pleno emprego baseada na
crença de que o desemprego desapareceria com a força do mercado, cujas estratégias eram
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mediadas pela tese que teria no desenvolvimento a superação do subdesenvolvimento a fim de
ultrapassar este último.
Aparentemente, o taylorismo-fordismo e o Keynesianismo, feitos um para o outro,
consolidaram o “capitalismo democrático”: a produção em larga em larga escala encontraria
um mercado em infinita expansão infinita e a intervenção reguladora haveria de controlar as
crises. Anunciava-se um capitalismo “sem contradições”68, apenas conflitivo – mas nesse
quadro seriam resolvidos o consenso capaz de ser construído mediante os mecanismos da
democracia representativa (BRAZ e NETTO, 2008 p.212).
Nos anos de 1940, sob o ângulo de produção, a crise no modelo de desenvolvimento
na América Latina apresentava características especificas cujos países e dentre eles o Brasil,
se apresentavam na estrutura internacional como “exportadores de matérias primas”. Naquele
contexto cabia ao Estado interventor assegurar as condições do desenvolvimento das
potencialidades produtivas na indústria, cujo modelo mostrava sinais de esgotamento a partir
dos anos 1960, frente às imposições à integração dos seus mercados ao sistema capitalista
mundial. (RODRIGUEZ, 2012 p. 4). Na esfera política, após encerrarem-se as condições de
reprodução do capital no período de maior crescimento econômico e de vigência do Estado de
bem-estar nos moldes brasileiros, iniciava-se um período considerado de estagnação ou crise
econômica, sinalizando as mudanças nas formas de regulação da economia, determinadas pela
agenda neoliberal ao final dos anos 1980.
Ressaltamos que a concepção de crise capitalista neste estudo é entendida numa visão
ampla no que tange ao funcionamento do sistema, que, em meio às contradições econômicas e
políticas engendradas em sua lógica levam à emergência de recuperação de sua dinâmica em
busca “da valorização do valor”, como diz Antunes em sua avaliação sobre as elaborações de
Mészáros onde (...) “o sistema do capital não pode mais desenvolver sem recorrer à taxa de
utilização do crescimento do valor de uso das mercadorias como mecanismo que lhe é
intrínseco (...) cuja relação inerente entre valor de troca se subordina radicalmente o primeiro
ao segundo.” (ANTUNES in Mészáros, 2009 p. 12). Um dos exemplos que evidencia essa
exposição do Mézsáros no caso da realidade brasileira pode ser interpretado a partir de uma
intensificação do consumo na sociedade como resposta do Estado Brasileiro para imposições
do capital.
A título de ilustração podemos mencionar o modelo político adotado no governo Lula
(2003-2010), com a implementação de um conjunto de medidas traduzidas em políticas
68
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através de programas sociais, os quais, não podemos desconsiderar, diante de certos avanços
em termos de condições sociais favoráveis, sendo de suma relevância destacar o
reconhecimento da importância das políticas sociais que proporcionaram de certa forma o
“bem-estar” social, ainda que essas políticas não cubram de forma universal a população.
Portanto, torna-se importante destacar que há diferenças na condução dos programas sociais
entre um mandato governista e outro, no entanto, a prioridade em sua agenda governamental
seria de uma política focal com vistas a reduzir os indicadores de pobreza, atendendo mais
explicitamente, ao acordo com os organismos internacionais, em especial, o Fundo Monetário
Internacional – FMI; Banco Mundial – BM e a Organização Mundial do Comércio – OMC.
Particularizando os gastos sociais via política pública, mais especificamente,
considerando um quadro de ajustes fiscal e da política neoliberal em curso, traduzidas em
programas sociais verificamos que consiste em uma rede assistencial pontual de proteção
mínima que, nesse caso, não é algo apenas da realidade brasileira, mais da América Latina.
Dentre essa rede podemos ter como expoente um mecanismo que respondeu bem aos anseios
dos organismos internacionais que seria à implementação e gestão dos programas de
transferência de renda, que se traduziria, num alívio da condição de pobreza dos chamados
países em desenvolvimento.
Nessa direção poderíamos denominar o Estado brasileiro como uma espécie de agente
que fomenta e/ ou estimula o consumo, pois se trata de uma dinâmica para escoar
mercadorias, não apenas isso, mas, com vistas a atenuar os efeitos do sistema sobre as classes
pobres além de atender aos interesses de acumulação do capital. Esse movimento pode ser
percebido se pensado por pelo menos sob dois ângulos: através de políticas, nesse caso mais
especificamente destaco as chamadas políticas de transferência de renda (que se configura
como meio de proteção social) – carro chefe do Brasil é o programa Bolsa Família e o
segundo direciona-se a ampliação de abertura do acesso ao crédito. Em contrapartida, emerge
situações de endividamento por parte das famílias no Brasil, como aponta a Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) mostra um percentual de
“endividamento das famílias aumentou em março de 2015, - A PEIC, divulgada em 26 de
março, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Este
registrou em março, 59,6% de endividados em relação ao total de famílias com cheque prédatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de
carro e seguro. O percentual é maior que o apresentado no mês anterior, que ficou em 57,8%,
mas ainda é menor que o apurado no mesmo período do ano passado, 61%. O resultado
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representa alta pelo segundo mês consecutivo, porém mantendo a tendência de queda na
comparação anual”.
Encontramos nas análises de MARX (1971, p.728-729) um importante aporte teórico
que nos ajudam a compreender melhor essa dinâmica da realidade, quanto a função do crédito
como um dos instrumentos que o sistema capitalista utiliza para viabilizar o consumo das
mercadorias, principalmente nos contextos de superprodução. Essas informações podem ser
observadas na sociedade contemporânea, quando pesquisas mostram que 85% da sociedade
brasileira no caso do uso das TIC’s. Em especial, o uso da internet mostrado nos dados
divulgados na última pesquisa do IBGE revela que “em 2013, as regiões Sudeste (57%), Sul
(53,5%) e Centro-Oeste (54,3%) registraram os maiores percentuais de utilização da internet
considerando-se todos os equipamentos. Já a região Norte teve a maior proporção (8,7%) de
pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a internet por meio de aparelhos com
exceção do computador (celular, tablet, TV, etc). Em relação ao número de domicílios, de
acordo com a pesquisa, 48% deles tinham acesso à internet (31,2 milhões de residências).
Desse total, 88,4% (ou 27,6 milhões) usavam a internet por meio de computador. No restante
– 11,6% ou 3,6 milhões de domicílios, a utilização da internet era realizada por outros
equipamentos. Porém, apesar da expansão do uso da internet vinculado pela mídia, existem
limites nessa avaliação, pois, esse acesso de uma sociedade conectada não pode ser
generalizado, no que concerne as formas e tipos de instrumentos tecnológicos, o que na
realidade são diversificados. Isso gera parâmetros diferentes entre as classes, os quais
requerem aumento de custos financeiros nem sempre acessíveis de forma igual. Por isso, a
regra do acesso não pode ser igual se o uso se mostra desigual.
Se isso se confirma, o caráter conservador assumido por essa agenda como diz
Rodriguez “(...) esconde una vision idílica del capitalismo, donde el lucro se dará junto com
mejoras en el bien estar de la majoria (...)”. Mas o problema é que, como afirma a autora, a
falta de políticas fiscais progressivas e o reforço às políticas assistencialistas segmentam o
mercado de trabalho cujo objetivo maior era revitalizar o capitalismo latino-americano por
tempo indefinido (RODRIGUEZ, apud KATZ, 2012 p.9)
Sob a produção, a crise instaurada demonstrou que o Fordismo era um sistema rígido
que não conseguiu dar respostas rápidas para superar os obstáculos que se apresentavam
naquele novo contexto. Harvey aponta neste contexto:
De modo mais geral, o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais evidente a
incapacidade do Fordismo e do Keynesianismo de conter as contradições inerentes ao
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capitalismo. Na superfície, essas dificuldades podem ser melhores apreendidas por uma
palavra: “rigidez”. Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga
escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa, que impediam muita flexibilidade
de planejamento e presumiam um crescimento estável em mercados de consumo invariantes.
Havia problemas de rigidez nos mercados, na alocação e nos contratos de trabalho
(especialmente no chamado setor “monopolista”) (HARVEY, 2006, p.135.)
Essa lógica do sistema, nos campos da produção e nas formas de organização do
trabalho, apresentava características diferenciadas, e que respondem a dinâmica de
modernização da tecnologia, tendo a produção como a essência das relações de troca. Por
exemplo, no Japão a produção era baseada no modelo toyotista, cuja base principal era
flexibilização da produção, apresentando um sistema produtivo mais ágil e capaz de
responder, de forma mais eficiente, às novas exigências de um mercado em crise e com
profundas contradições. Ao contrário do modelo fordista, que produzia as mercadorias e se
estocavam, a produção toyotista só produzia o necessário com a finalidade de cumprir uma
demanda específica. Dessa forma, comparando o toyotismo com o fordismo, Harvey delineia
os traços da nova estrutura produtiva, em consequência, a tecnologia:
A “acumulação flexível”, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com
a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados
de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracterizam-se pelo surgimento de setores
de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimentos de serviços financeiros,
novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial,
tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões
de desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por
exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado “setor de serviços” bem como
conjuntos industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvida
(HARVEY,2006 p.140).
Para os interesses desta análise, é importante questionar: de que forma essa dinâmica
de relações sociais e de produção se expressavam no âmbito dos avanços tecnológicos?
Levando em conta a concepção de que o desenvolvimento de novas tecnologias decorre da
exponenciação da qualidade das forças produtivas, e que opera alterações no mundo do
trabalho e da produção de mercadorias, pois, são essas as respostas às necessidades de
reprodução da ordem capitalista.
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Se essas tendências se confirmam, o mundo do trabalho viu-se obrigado a ingressar em
um período de reestruturação das formas de comando da produção e da intensificação do
controle do trabalho, pelo capital, por meio da mudança tecnológica, da automação, da
procura por outros nichos de mercado, o que nessa nova ordem de reestruturação capitalista
provoca dentre outros fatores, a mobilidade geográfica das empresas, acarretando uma
fragmentação da produção e também, fusões.
Sobre esse acontecimento, Harvey vai denominar esse estágio de reprodução do
capital como “acumulação flexível” conforme a definição de Harvey (2006). Demarca então,
a partir desse período, a flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho,
dos produtos, dos padrões de consumo, dos serviços financeiros à inserção de novas
tecnologias. A passagem do modelo de “produção em massa” para a “acumulação flexível”
não expressou apenas uma modificação no paradigma tecnológico de produção e organização
do trabalho voltado à reprodução da ordem do capital, tal processo define o que podemos
denominar de reestruturação do sistema e do processo produtivo, que aparece como uma
alternativa de superação da “crise estrutural” originando graves efeitos à classe trabalhadora.
No Brasil, finais da década de 1980 inícios da década de 1990, podemos caracterizar
esse período como um período de transição principalmente ao que se refere ao cenário
político, seriam esses, os momentos iniciais, da chamada redemocratização brasileira, que por
certo estavam envoltas a perspectivas de mudanças radicais nos rumos da política Brasileira.
A eleição de Fernando Collor de Mello nos anos 1990 simbolizava ‘novos tempos’
principalmente no que se refere ao controle inflacionário, herança herdada de seus
antecessores. Por certo, não adentraremos nas minúcias dos fatos que culminaram no cenário
político em que Collor toma posse. Entretanto, sabemos que o país encontrava-se em um
momento político bastante delicado, no que tange a estabilidade da economia, em decorrência
da condução da política interna, e, principalmente, em relação ao contexto internacional que
estava num processo de transformações radicais ainda oriundas da crise de 1970 que traziam
mais que influências, apontavam para redirecionamentos ao desenvolvimento da sociedade.
Portanto, aqui cabe mencionarmos breves reflexões em relação ao cenário político dos
governos, em especial, se tratando de medidas que foram efetivadas para que fosse
estabelecido o modelo de produção toyotista. Sendo assim, destaca-se que o período ao qual
nos referimos diz respeito aos governos Collor (1990) a Lula (2003), tendo em vista que no
primeiro iniciam-se medidas destinadas a consolidar esse modelo de desenvolvimento que
tem no desmonte do Estado uma das ofensivas mais expressivas e centrais do projeto
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civilizatório neoliberal, nesse período de reestruturação do modo de produção capitalista nas
quais constavam as principais propostas e particularidades de cada governo. Já no dia 15 de
março de 1990, no seu discurso de posse, Collor expondo seu projeto de mandato para o
Congresso, deixa claro que o objetivo primordial é “liquidar o ‘câncer social’ da inflação”.
Para alcançar tal objetivo iria “reduzir drasticamente os gastos públicos, acabar com a
concessão de benefícios e as políticas distributivas irresponsáveis”. De modo mais abrangente
Collor pretendia fazer uma reforma no aparelho estatal, isso incluía mudanças fiscais,
patrimoniais, administrativas e ideológicas via desregulamentações e privatizações.
(ALZUGARAY, 2000 Apud MACHADO, 2007 p. 23-24)
Para viabilizar a implementação das mudanças citadas acima, foi implantado então o
chamado “Plano Brasil Novo”, que ficou popularmente conhecido por Plano Collor,
genericamente este foi um mecanismo usado para assinalar medidas monetárias, como, por
exemplo, o bloqueio das aplicações financeiras. Este plano estava subdivido em dois períodos,
sendo que nos reportaremos a apenas alguns destaques relacionados o Plano Collor I, pois
esse foi um terreno propício para que viesse se assentar as medidas assumidas por seus
sucessores, no meio destes, incluíam-se medidas afetas ao mundo do trabalho. Assim,
citaremos algumas das medidas fiscais adotadas no Plano Collor I: (1) diminuição nos prazos
de recolhimento que geraram uma ampliação na arrecadação; (2) interrupção de benefícios e
estímulos fiscais não garantidos pela constituição; (3) combate à sonegação; (4) criação de
novos tributos e acréscimo de impostos como: o IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados), IOF (Imposto sobre Obrigações Financeiras, dentre outros). Ademais, foi
feita uma diminuição significativa no governo, através da eliminação de várias autarquias,
fundações, além de promover uma campanha para demissão de funcionários e extinguir o
número de ministérios, que foram cortados quase que pela metade, de vinte três e passaram
para doze. Essas medidas serviram também, para estabelecer integração entre ministérios,
como por exemplo, foi o caso do Ministério da Fazenda e o do Planejamento que passa a
agregara-se ao Ministério da Economia. (4) Implementação do cambio flutuante, abertura
econômica unilateral, via liberalização das importações, abolindo assim com os controles
quantitativos e amortizando tarifas e as barreiras não tarifarias. (CASTRO, 2005)
É certo de que não cabe aqui examinarmos essas medidas em suas particularidades,
porém, se faz necessário sinalizá-las nos aspectos que interessam esta análise, uma vez que
essas nos ajudam a explicar melhor a dinâmica do desenvolvimento das forças produtivas e
suas expressões sobre o trabalho. Meu interesse em apresentar esses argumentos é no sentido
de identificarmos como se efetivam as relações entre o sistema do capital e o Estado e no
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meio dessas averiguar as determinações ao desenvolvimento das forças produtivas e dos
avanços tecnológicos.
No governo de Fernando Henrique Cardoso de Melo – FHC, uma medida que é
tomada de imediato é a adoção de um plano de estabilização econômica via o plano real, que
havia sido preparado e conduzido no governo Itamar Franco, excepcionalmente, por
economistas do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), cujo em vias de sua
organização o FHC ocupava o cargo de Ministro da Fazenda. Segundo análises elaboradas
pelo relatório IPEA: Políticas Sociais acompanhamento e análise, divulgado em 2011, no
primeiro mandato de FHC, no tocante a política fiscal, os esforços estão orientados para uma
proposta de reformas estruturais, sobretudo em relação a tentativas de aprovação de emendas
constitucionais e de legislações para a diminuição do déficit previdenciário e modificações no
arcabouço administrativo do setor público.
Aparato de política econômica do primeiro mandato foi bem sucedido no tocante à
consolidação da estabilidade de preços, tendo logrado produzir deflação em alguns índices de
preços ao consumidor, mas mostrou-se insustentável devido à acumulação contínua de
passivos públicos e externos. O ritmo de acumulação da dívida pública e do passivo externo
mostrara-se insustentável, caracterizando o primeiro mandato FHC como um período de
estabilização com desequilíbrio. Essa "herança de FHC para FHC" restringiu o raio de ação da
política econômica do segundo mandato, mesmo com a mudança do regime cambial.
Como mencionamos anteriormente, não é de nosso interesse descrever o período em
que os antecessores a Lula estiveram governando o país, fizemos menção a estes, haja vista
que, embora tenham distinções e especificidades em relação ao eixo central da condução
política, econômica e social do país, esses precursores a Lula empreenderam importantes
mudanças inclusive no que concerne as inovações tecnológicas, ligadas mais especificamente,
ao campo da microeletrônica e informacional, nos remetendo a um conjuntura cujos
aprofundamentos centrados com bases em um “novo” modelo de desenvolvimento nos países
periféricos.
Em síntese, podemos observar as seguintes questões: o governo Collor pode ser
entendido como o período onde o país amplia a abertura ao capital internacional, e abertura
comercial que proporcionou a importação de mercadorias tecnologicamente avançadas, como
por exemplo, o microcomputador. O governo FHC em vias de iniciar o processo de
informatização, adota medidas políticas que abrangem uma ampla privatização que engloba as
telecomunicações. Ocasião em que são criados instrumentos formais burocráticos nos quais
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constam os princípios e diretrizes que orientam as estratégias institucionais públicas para a
implantação das inovações tecnológicas no governo brasileiro. Tais orientações se encontram
nos documentos intitulados, “Livro Verde” e “Livro Branco” os quais serão mencionados com
maiores detalhes no item posterior, quando tratarmos mais especificamente, os moldes da
política de inclusão digital. Entretanto, é a partir do governo Lula, que serão criados
programas que irão dar os passos iniciais para a chamada inclusão digital no Brasil. É sobre
esta questão que trataremos mais detalhadamente no item a seguir, no qual averiguamos
melhor a forma que tem sido difundida essa inserção no Estado brasileiro, no que concerne ás
políticas de inovação tecnológica, principalmente, no campo da informatização. Esta se
efetiva, por exemplo, na educação, quando tomamos como referência o início dos anos 2000,
com foco aos mecanismos ou dispositivos usados como ferramentas, que parecem voltadas a
favorecer, ou melhor, ‘programar a inserção’ dos brasileiros a essa “nova forma” social
denominada por “Sociedade da Informação”.
3.2 – Breves recortes sobre o desenvolvimento tecnológico no Brasil.
Tratar o desenvolvimento tecnológico em países de economia subordinada como o
Brasil exige apreendermos, não apenas sobre os mecanismos e dos procedimentos mais gerais
da dinâmica capitalista associada ao progresso técnico, mas, também, das especificidades
daqueles países que, no desenvolvimento do capitalismo mundial mantiveram uma posição
subordinada na divisão de trabalho que se estabeleceu entre os diversos países e no Brasil. As
particularidades dessa periferia são de caráter estrutural (no sentido de suas economias se
subordina em boa medida, aos países do centro capitalista), histórico (no sentido de que o
capitalismo organiza sua evolução em etapas), além de conformar díspares desafios e
constituições, como, por exemplo, em relação às escalas e as técnicas de produção, à
concentração do capital, à autonomização da esfera financeira, a competitividade, às disputas
entre países, etc.
No Brasil, revisitando-se um pouco a história do desenvolvimento tecnológico, no período

dos anos 1950 foi constituído sob uma concepção baseada num progresso técnico de aspectos
aparentemente simples, “como as engenharias de processo e produto, a adaptação dos
equipamentos as características locais, e a realização de alguns poucos serviços de tecnologia
industrial básica. Tratava-se, assim, principalmente, de obter e aumentar no país a sua
“capacidade para produzir” (SILVEIRA, 2001 p.157). Foi também, nesse período que houve à
criação e a montagem de um sistema amplo de ciência e tecnologia, com recursos quase que
em sua totalidade públicos, tanto nas instituições quanto na orientação de suas atividades. Nos

101

anos de 1950 datam a criação dos primeiros órgãos nacionais de cunho cientifico e
tecnológico, dentre eles, em 1951, ganharam destaques, a criação do Conselho Nacional de
Pesquisas (CNPq) e a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES)
Nesse período o Brasil encontrava-se numa fase de defesa ao processo de
industrialização, como uma via fundamental para uma suposta superação da pobreza,
contando com a intervenção do Estado, a captação de recursos, investimentos na esfera
privada e a defesa da divisão internacional do trabalho baseada nas vantagens comparativas
ricardianas69. Enquanto instituição destaca-se, também, a criação da Comissão Econômica
para América Latina e Caribe (CEPAL)70 que não é exclusivamente brasileira, mas, no
entanto, merece nossa atenção, visto que a mesma se apresenta como uma instância
institucional de mediação e regulação das relações econômicas, políticas e sociais entre a
América Latina e as economias centrais, ao ser utilizado pra justificar o atraso latino
americano (consequentemente, o brasileiro) e para fornecer diretrizes que supostamente
retiraria os países que compõe a América do Sul da chamada condição subdesenvolvida.
Com o progresso do processo de industrialização o desenvolvimento nacional, na
concepção interna voltava-se à criação de uma capacitação tecnológica nacional, e é a partir
desse período que começa a ser esboçada uma política71, que é expressa nos planos
estabelecidos desde o golpe militar de 1964, sugerindo o desenvolvimento voltado a uma
capacitação interna de geração e propagação de tecnologia. Em 1968, o Plano Estratégico de
Desenvolvimento – PED trazia em suas definições ações que seriam buscadas através de
políticas de C&T que permitissem não só a fabricação de produtos no país, mas também, a
possibilidade de maior autonomia tecnológica, não se tratando apenas de um processo de
substituição de produtos, mas, inclusive de tecnologias.
Não desconsideramos o progresso anterior, até mesmo porque, foi esse progresso que
permitiu que tais avanços fossem realizados, tal como o processo iniciado na década de 1950
vinculado ao processo de industrialização do país, bem como os primeiros ensaios da década
69

“David Ricardo tentou mostrar que mesmo quando um país fosse absolutamente menos eficiente a produzir
todos os bens, continuaria a participar no comércio internacional ao produzir e exportar os bens que produzisse
de forma relativamente mais eficiente. Assim, o modelo Ricardiano é referido como o modelo das vantagens
comparativas ou relativas”. Disponível em http://www.fep.up.pt/disciplinas/lec207/Apoio/EI_Classicos.pdf
acesso em 05/05/2015.
70
Ver José Maria Dias Pereira, As principais teses da Cepal. In CADERNO do DESENVOLVIMENTO, Rio de
Janeiro, v.6,n 9, p. 123 – 125.
71
“a política explícita representaria o conjunto de diretrizes expressamente formuladas pelo Estado, as quais
definem o perfil da base técnica mais apropriada em função dos objetivos e estratégias políticas nacionais. Já a
política tecnológica implícita se constituiria no conjunto de medidas e ações que incidem sobre essa mesma base
técnica, dando-lhe, em última instância, sua verdadeira direção, muito embora não tenham sido sistemática e
expressamente considerados os aspectos propriamente tecnológicos”. Gusmão, 1991:35 apoud Silveira, 2001
p.251.
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de 1960 com a elaboração e execução de documentos como Plano Estratégico de
desenvolvimento –PED. No cenário mundial, em 1960 aconteceram outros fatos importantes,
em termos dos avanços da ciência e da tecnologia nos países, como destacamos a seguir.
Alguns outros campos das tecnologias no âmbito institucional devem ser incluídos, para além
dos instrumentos ou meios de veiculação da informatização, a saber: os Estados Unidos
lançam em o primeiro Satélite meteorológico, a International Business Machines (IBM) lança
seu primeiro computador eletrônico, o RAMAC 305. Em doze de abril de 1961, acontece à
primeira ida do homem ao espaço (o Russo Yuri Gargarin), ocorre primeiro transplante de
coração na África do Sul em 1967 e no Brasil em maio de 1968 e em vinte de julho de 1969,
através da missão Apollo11 o homem chega a Lua72.
Identificamos diversas descobertas para fins de suporte desse estudo, tomando-se
como marco histórico os anos de 1970, e consideramos esse, um período precursor de avanços
significativos ligados ao desenvolvimento tecnológico brasileiro, quando foram criados
importantes órgãos. Não cabe aqui adentrarmos nos detalhamentos desses órgãos, mas, apenas
nominarmos aspectos sobre sua criação. Segundo SILVEIRA (2001 p. 158-159).
 Foram criados os seguintes órgãos de apoio financeiros
Fundo Nacional de Tecnologia (FUNTEC)73, do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE)74 – atual Banco Nacional do desenvolvimento econômico e social
(BNDES), o Fundo de Financiamento de Estudos e Projetos (FFEP), transformado em seguida
72

Disponível em <http://www.suapesquisa.com/musicacultura/anos_60.htm> acesso em 25/04/2015.

73

O Fundo Tecnológico (BNDES Funtec) destina-se a apoiar financeiramente projetos que objetivam estimular
o desenvolvimento tecnológico e a inovação de interesse estratégico para o país, em conformidade com os
programas e políticas públicas do Governo Federal, obedecidas as diretrizes estabelecidas para cada modalidade
de
atuação.
Disponível
em
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/fu
ntec.html> acesso em 15/03/2015.

74

“A Lei nº 1.628, de 20 de junho de 1952, criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE).
O objetivo da nova autarquia federal era ser o órgão formulador e executor da política nacional de
desenvolvimento econômico. Numa primeira fase, o BNDE investiu muito em infraestrutura, mas a criação de
estatais aos poucos liberou o Banco para investir mais na iniciativa privada e na indústria. Durante os anos 60, o
setor agropecuário e as pequenas e médias empresas passaram a contar com linhas de financiamento do BNDE.
Em 1964, o Banco já descentralizava suas operações, abrindo escritórios regionais em São Paulo, Recife e
Brasília. Além disso, passou a operar em parceria com uma rede de agentes financeiros credenciados espalhados
por todo o Brasil.” Teve um papel fundamental na industrialização brasileira. “Uma importante transformação no
BNDE ocorreu em 1971, quando ele se tornou uma empresa pública. A mudança possibilitou maior flexibilidade
na contratação de pessoal, maior liberdade nas operações de captação e aplicação de recursos e menor
interferência política. O Banco, nos anos 70, foi uma peça fundamental na política de substituição de
importações. Os setores de bens de capital e insumos básicos passaram a receber mais investimentos, o que levou
à formação do mais completo parque industrial da América Latina.Começaram os investimentos em
segmentos
ainda
incipientes,
como
a
informática
e
a
microeletrônica.Disponível
em<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/A_Empresa/historia.html>ac
esso em 15/03/2015.
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na Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT)75, que se somarem ao CNPq e à CAPES”;
 Novos centros de pesquisa:
a) Públicos - como, por exemplo, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

(Embrapa)76, o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM)77, o Centro Tecnológico
da Aeronáutica (CTA)78, a Fundação de Tecnologia Industrial (FTI), o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)79, o Instituto de Energia Atômica (IEA) na
esfera federal, e, nos estados, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) em
São Paulo, o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CEPED)80 na Bahia, e o
Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC)81 em Minas Gerais, entre outros;

75

A Finep - Inovação e Pesquisa - é uma empresa pública vinculada ao MCTI. Foi criada em 24 de julho de
1967, para institucionalizar o Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas, criado em 1965.
Posteriormente, a Finep substituiu e ampliou o papel até então exercido pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e seu Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico
(FUNTEC), constituído em 1964 com a finalidade de financiar a implantação de programas de pós-graduação
nas universidades brasileiras.Disponível em<http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=institucional_empresa>
acesso em 15/03/2015.
76
“A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi criada em 26 de abril de 1973 e é vinculada ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).” É uma empresa inovação tecnológica focada na
geração de conhecimento e tecnologia para agropecuária brasileira.
Disponível em
<https://www.embrapa.br/quem-somos> acesso em 15/03/2015.
77

“Foi concebido, estrategicamente, pelo governo federal, na gestão do então Ministro de Minas e Energia,
Professor Dias Leite, nos anos 1970, para subsidiar a implementação de uma política da época, que visava
substituir as importações de bens minerais e prover com soluções tecnológicas o setor minerometalúrgico do
País.Iniciou suas atividades em 1978, no Rio de Janeiro, subordinado ao Ministério das Minas e Energia (MME),
no âmbito do convênio operacional assinado entre a Companhia de Recursos Minerais (CPRM) e o
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Dez anos mais tarde, em 1988, foi inserido no sistema de
gestão do MCTI e passou a ser gerido como uma das unidades de pesquisa do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Desde o ano 2000, encontra-se sob a gestão da
Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa do MCTI (SCUP).” Disponível em
<http://www.cetem.gov.br/instituicao/conheca-o-cetem> acesso em 15/03/2015.
78
Atualmente esse centro chama-se Centro Técnico aeroespacial e está ligado ao departamento de ciência e
tecnologia aeroespacial. Ver maiores informações em <http://www.cta.br/> acesso em 15/03/2015.
79

Tem por “Missão - Produzir ciência e tecnologia nas áreas espacial e do ambiente terrestre e oferecer produtos
e
serviços
singulares
em
benefício
do
Brasil”. Disponível
em
<http://www.inpe.br/institucional/sobre_inpe/missao.php> acesso em 15/03/2015.
80
“O Centro de Pesquisas e Desenvolvimento - CEPED foi criado em 8 de julho de 1970 como um centro
multidisciplinar, concentrando suas atividades essencialmente em cinco áreas do conhecimento: química e
petroquímica, mineração e metalurgia, materiais cerâmicos e poliméricos, meio ambiente e alimentos. Em 2003,
o CEPED integra-se a estrutura da UNEB como Órgão Suplementar, propiciando uma atuação sinérgica entre as
duas entidades quanto à promoção do conhecimento por meio do intercâmbio de saberes, do estímulo à pesquisa
científica, da ampliação e divulgação dos trabalhos à comunidade científica em geral. Dez anos depois, em 2013,
o Governo do Estado da Bahia altera novamente a estrutura política do Centro e o coloca na Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Inovação atendendo a sociedade empresarial como um órgão compacto, objetivo e
atualizado em suas finalidades.” Disponível em <http://www.ceped.ba.gov.br/1.html> acesso em, 15/03/2015.
81
“O CETEC - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - é uma instituição pública, multi-temática, que
tem como objetivo promover o crescimento econômico e social do Estado de Minas Gerais, por meio do
desenvolvimento tecnológico com vistas à inovação de produtos e processos nas empresas. Desde 1972, o
CETEC atua na modernização das atividades produtivas pela apropriação do conhecimento, pelo
desenvolvimento e pela transferência de soluções tecnológicas, ambientalmente compatíveis, em prol da
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(Cepel/Eletrobrás) , além do fortalecimento do Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES/Petrobrás)84 ;
c) Privados – como o Centro Tecnológico de Couros, Calçados e Afins (CTCCA) no Rio

Grande do Sul e a Companhia de Desenvolvimento Tecnológico (CDT) em São
Paulo;
d) Universitários – como a Coordenação de Programas de Pós-Graduação em

Engenharia (COPPE)85 na Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Fundação
para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE)86 na Universidade de
São Paulo;
 Novos órgãos de articulação e definição de política tecnológica

competitividade das empresas mineiras.” Disponível em <http://sbrt.ibict.br/instituicoes-integrantes/cetec-mg>
acesso em 15/03/2015.
82
“Criado em 1976 como centro de pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, empresa estatal que detinha o
monopólio dos serviços públicos de telecomunicações no Brasil. Desde então ocupa o posto de vanguarda
tecnológica, sintonizada com o futuro e antecipando-se às necessidades de uma sociedade que se modifica e
evolui em alta velocidade. Em 1998, com a privatização do sistema Telebrás, o CPnD tornou-se uma fundação
de direito privado, ampliando a sua atuação, tanto no escopo como na abrangência do mercado.” Disponível em
<http://www.cpqd.com.br/o-cpqd/historico> acesso em, 15/03/2015.
83

“O CEPEL exerce a Secretaria Executiva de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) e Tecnologia da
Comissão de Política Tecnológica das empresas Eletrobrás. É o executor central de suas linhas de pesquisa,
programas e projetos, e provê consultoria e assessoramento na avaliação de resultados, na gestão do
conhecimento
tecnológico
e
sua
aplicação”.
Disponível
em
<http://www.cepel.br/data/pages/4028E4A437992A8D0137995A44811E2C.htm> acesso em, 15/03/2015.

84

Criado em 1967, foi divulgada a definição do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras (CENPES).
O convênio com a UFRJ para a cessão da área na Cidade Universitária foi assinado em 14 de março de 1968.O
CENPES absorveu do Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal (CENAP) os setores de Pesquisas de Refinação e
Petroquímica, e de Intercâmbio e Documentação. O novo órgão seria responsável por promover todas as
pesquisas científicas e tecnológicas na empresa, recolhendo e sistematizando sua documentação, além de
coordenar trabalhos relativos a estudos de patentes. O programa de construções elaborado pela consultoria
Arthur D. Little estabelecia o número de prédios e suas distâncias segundo suas funções, para garantir a máxima
eficiência no trabalho e o maior potencial de expansão. O plano-piloto cobria as áreas de exploração, produção,
refinação e petroquímica, com flexibilidade para prever seu crescimento.
Disponível em
<http://memoria.petrobras.com.br/curiosidades/voce-sabia/criaao-do-cenpes#.VQeGWY7F_SN> acesso em,
15/03/2015.
85
“A Coppe – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia – nasceu disposta a
ser um sopro de renovação na universidade brasileira e a contribuir para o desenvolvimento do país. Fundada em
1963 pelo engenheiro Alberto Luiz Coimbra, ajudou a criar a pós-graduação no Brasil e ao longo de quatro
décadas tornou-se o maior centro de ensino e pesquisa em engenharia da América Latina.”Passa a subsidiar
projetos ligados a inovação e tecnologia a partir da década de 1970. < Disponível em
<http://www.coppe.ufrj.br/> acesso em 15/03/2015.
86
“A fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia(FDTE) foi instituída por docentes e
pesquisadores da POLI-USP em 1º de dezembro de 1972, tendo por objetivo principal desenvolver a engenharia
com apoio da pesquisa e do conhecimento da escola politécnica da USP. Disponível em
<http://www.fdte.org.br/historia> acesso em 15/03/2015.
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Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio
(STI/MIC)87; novos órgãos de controle, regulação da transferência de tecnologia e
indução como o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)88 e o Instituto
Nacional de Metrologia (Inmetro)89.
Resguardados os propósitos positivos dos avanços alcançados com a criação dessas
instituições para o progresso tecnológico da sociedade, devemos considerar que tais
iniciativas foram atravessadas por certas contradições, quando causam efeitos que atingem o
mundo do trabalho. Afora a positividade dos serviços oferecidos, no entanto, é possível
destacarmos o lado negativo desta questão, no que concerne às implicações ao trabalho frente
ao progresso tecnológico, por outro lado, ocorrem processos de superexploração da força de
trabalho embutidos nas relações de produção, enquanto objetivo maior que espera a
introdução das novas tecnologias, o aumento da produtividade, dos lucros, com vistas a
extração de mais-valia para o capital. Entretanto, verificamos que, sob o âmbito do progresso,
o período analisado com o desenvolvimento desse arcabouço institucional pode ser
considerado como tecnologicamente promissor, embora seja importante uma verificação
cuidadosa sobre o significado e a importância desses investimentos para as classes sociais.
Pois, como vimos ao longo das discussões dos capítulos anteriores, o papel das tecnologias na
sociedade implica, sobretudo, que esta seja apreendida numa concepção de “relação social”,
ao invés de uma naturalização ou fatalismo quanto a sua funcionalidade ao sistema, o que
significa reconhecer as contradições que perpassam essas relações na sociedade capitalista.
No que diz respeito aos aspectos ligados a criação dessas instituições brasileiras com
foco voltado ao desenvolvimento tecnológico, uma breve pesquisa realizada através da rede
mundial de computadores relacionada as mesmas, foi constatado que, grande parte desses
órgãos atua até os dias de hoje com a finalidade de promover o desenvolvimento tecnológico
do país, mas, existem algumas alterações, que merecem destaques atualmente como o caso da
Fundação de Tecnologia Industrial (FTI). Esta não existe mais, o Centro de Pesquisa e
87

Segundo informações encontradas, essa secretaria foi criada no final da década de 1960, mais especificamente
no
ano
de
1969
e
foi
extinta
no
ano
de
1986.
Disponível
em
<http://www.pucsp.br/cedic/colecoes/secretaria_da_tecnologia.html> acesso em 15/03/2015.
88
“Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) assume atualmente uma missão mais
sofisticada e complexa. Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),
esta autarquia federal é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de
concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.” Disponível em
<http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi> acesso em 15/03/2015.
89

“Em 1973, nascia o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Inmetro, hoje
chamado Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. No âmbito de sua ampla missão
institucional: fortalecer as empresas nacionais, aumentando a sua produtividade por meio da adoção de
mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços.” Disponível em
<http://www.inmetro.gov.br/inmetro/historico.asp>acesso em 15/03/2015.
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Desenvolvimento da Telebrás (CPQD) é privado, o Fundo Nacional de Tecnologia (FUNTEC)

encontra-se vinculado ao Banco Nacional de desenvolvimento econômico e social (BNDES),
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto Nacional de Metrologia
(INMETRO) ambos estão vinculados ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) encontra-se
vinculado ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), mostrando-nos que houve
uma centralização/concentração desses órgãos supracitados. “Institucionalmente, o período
viu surgir, portanto, uma série de órgãos, instituições e mecanismos diversificados,
complexos e, em algumas circunstâncias, múltiplos [...]” (SILVEIRA, 2001 p.167) Até que
ponto essas instituições atuam de alguma forma voltadas para atender as demandas mais
populares?
Dando continuidade à análise sobre os aspectos históricos conjunturais quando da
criação das instituições, a crise econômica iniciada nas economias avançadas desde os anos
1970, mas que se apresenta de forma mais acentuada no cenário brasileiro a partir 1979, o
Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) tinha, no mínimo, “três grandes problemas
estruturais: 1) a não-integração com o setor produtivo e a dependência de fundos públicos; 2)
o descolamento das propostas da política científica e tecnológica com a política econômica
em curso e 3) a aceleração do progresso técnico em nível mundial, centrado nos países
desenvolvidos.” (SILVEIRA, 2001 p.160). Pensando esses três fatores indicados pelo autor
pode-se afirmar que a economia interna passou a ser muito mais dependente do capital
financeiro internacional, no entanto, os investimentos e o progresso tecnológico era mais
pertencente as economias centrais.
Nas palavras de SILVEIRA (2001)
“A crise econômica traria significativas alterações, submeteria as políticas industrial,
comercial e tecnológica às necessidades macroeconômicas de ajuste das contas
públicas e das contas externas, provocando um rearranjo em que, enquanto alguns
dos objetivos anteriores continuavam a ser perseguidos de maneira seletiva e, até,
com mais vigor, a prática e a idéia do fortalecimento de um SNCT internamente se
enfraquecem. Os anos 80 foram marcados pelas profundas mudanças na economia
mundial. De um lado, essas transformações se deveram ao que ocorreu na base dos
processos produtivos, com a introdução de novas tecnologias, particularmente as que
se baseiam na microeletrônica. De outro, pelo aprofundamento do processo de
internacionalização das empresas, mercados e finanças em meio às redefinições nas
relações internacionais. É nesse momento que a economia brasileira entra em crise,
que é ao mesmo tempo uma crise de seu modelo anterior de crescimento e de
desajuste ante a nova conjuntura mundial” (SILVEIRA, 2001 p.163).

Por conta da crise, o Estado é obrigado a tomar medidas que acabariam refreando as
políticas de natureza industrial, comercial e tecnológica diante dos imperativos
macroeconômicos de ajuste das contas públicas internas e externas, implicando num rearranjo
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fiscal do Estado que atingiria a profundamente as verbas tradicionalmente reservadas aos
programas de ciência e tecnologia.
Nesse período, temos o Estado intervencionista, algumas de suas características o
apresentam no sentido de um Estado Social, pois o Estado aparece como um dispositivo
garantidor da proteção social por sua ação em fornecer o mínimo de garantias que
permitissem melhores condições de vida e de trabalho para a classe trabalhadora com base nas
relações de assalariamento, na condução da economia, equilibrador de conflitos e crise que
dissipa aporias entre trabalhadores e capitalistas. Lembrando, que numa sociedade sob o
comando capitalista o Estado é uma peça imprescindível para o metabolismo desse modo de
reprodução, ou seja, ele é um mal necessário ou talvez um bem necessário se partimos da
ótica do capital para seu funcionamento, o que quero esclarecer é que as formas de atuação
mudam de acordo com o desenvolvimento do capitalismo, em dados momentos ele funciona
de forma mais direta em outros não, o que significa que sua mediação está sempre presente
nas relações sociais.
Algumas iniciativas foram tomadas, porém, centradas no esforço de superar o modelo
anterior, sem que fossem destruídas suas conquistas, adotadas ao longo da década. Por
exemplo, a criação em 1985 do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (PADCT) visava uma articulação entre fontes financiadoras e grupos de pesquisa
e propunha a promoção de programas voltados a serviços de apoio tecnológico.
SILVEIRA (2001) afirma
“que Depois de tópicas e limitadas iniciativas ao longo da década, o Governo
Federal lança a “Nova Política Industrial” em 1988, que prevê várias isenções e
subsídios para as empresas que realizassem despesas com P&D e tivessem
submetido às autoridades um Plano de Desenvolvimento Tecnológico Industrial
(PDTI). Com o Governo Collor em 1990, os incentivos e isenções fiscais são
suspensos sem que o programa tivesse qualquer impacto significativo, porque, de
uma parte, os incentivos eram limitados e pouco atraentes, a burocracia, pesada e o
desconhecimento, significativo, e, de outra parte, a economia vivia uma fase
turbulenta e insegura que desestimulava o investimento das empresas,
principalmente em atividades com maior risco e prazo de maturação. (SILVEIRA,
2001 p.166)

Ao final da década de 80, pode-se apreender que o SNCT sustentava os mesmos
problemas verificados na década anterior. Mais especificamente, no que diz respeito ao
campo tecnológico, as empresas do setor industrial atravessavam mudanças acentuadas na sua
base produtiva e tecnológica. O país estava enfrentando necessidades de mudança oriundas do
esgotamento do padrão de desenvolvimento anterior em meio a profundas mudanças do
capitalismo mundial, assinaladas pelo processo denominado globalização e pela aceleração do
processo de inovação, fatores que levaram o país a uma maior dependência externa. Tais
mudanças serão mais detalhadas no subitem posterior, quando trataremos da discussão sobre a
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ruptura parcial de um modelo de desenvolvimento em relação a outro. Apoiado-nos nas
contribuições de estudiosos brasileiros, tentaremos coletar subsídios fundamentais à
concepção sobre a dinâmica do desenvolvimento brasileiro tomando como elementos
fundamentais da dinâmica do modelo econômico a seguir.

3.3 O padrão econômico dependente e subordinado no Brasil: velhas bases novas
roupagens.
Na tentativa de avaliarmos em que medida a concepção do modelo de
desenvolvimento brasileiro visto por alguns autores como uma economia dependente.
Desenvolveremos neste subitem ainda que de forma breve um diálogo com Florestan (1968;
1975), Prado Jr (1996) e Sampaio Jr (1999). Tenta-se averiguar nas contribuições desses
autores quais fatores se referem o papel das inovações tecnológicas no modelo de
desenvolvimento brasileiro continuam adequadas ao padrão capitalista atual.
Ressaltamos desde já, que nestas reflexões daremos maior destaque às contribuições
de Florestan Fernandes nesse campo temático, por consideramos um dos mais importantes
intelectuais do pensamento clássico social brasileiro, assim como nos apoiamos nas
contribuições de Caio Prado Jr e Plínio de Arruda Sampaio Jr por entendermos como os
pensadores capazes de nos fornecer elementos para a concepção de dependência, como uma
das características principais do padrão de desenvolvimento econômico da sociedade
brasileira. Nosso objetivo é buscar subsídios que nos ajudem a compreender algumas
particularidades históricas, econômicas e políticas do padrão do capitalismo no Brasil com
ênfase nas tendências das inovações tecnológicas comandas por esse sistema de produção.
Florestan (1968) caracteriza o modelo de desenvolvimento brasileiro, a partir da
compreensão do que é o modo de produção capitalista e como ele se configura de forma
diferenciada na realidade das sociedades centrais e periféricas. Na concepção do autor o
capitalismo não é só uma realidade econômica, mas também uma realidade sociocultural,
sendo esta composta por vários fatores denominados por ele de extra-econômicos, tais como:
direito, filosofia, religião, ciência.
Em seu estudo a cerca das particularidades da Formação Social Brasileira, o autor
considera que a mesma aparece na história moderna como expansão do mundo ocidental; mas
que pode ser melhor interpretada, se pensada a partir da idéia de colonização90, formação do

90

A colonização brasileira acontece no mesmo período em que o Feudalismo está em crise na Europa  o que
resulta dessa crise é o surgimento de novas formas sociais essas novas configurações sociais não foram e nem
podiam ter sido trazidas para o Brasil pelos portugueses, pois continham tendências históricas particulares, o que
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Estado91 e modernização92. Acreditamos que esses processos reforçam a divisão de classes na
sociedade e que os avanços tecnológicos aprofundam essa cisão de uma classe em relação à
outra, haja vista que, as novas tecnologias não estão disponíveis em condições de igualdade
para toda sociedade.
Para verificamos a importância do papel do Estado para o desenvolvimento econômico
e tecnológico do país, é necessário considerarmos algumas premissas, tais como, sua inserção
no mercado mundial, tendo este um papel especializado como um país exportador de
matérias-primas, entretanto, numa condição de “heteronomia”93 (a lei é imposta ao indivíduo
e, exterior a ele, nesse caso, criada por um ente supraestatal (bloco hegemônico).
Quando o Brasil alcança a independência em sete de setembro 1822, já não era
regulado pelas leis da relação colonial com Portugal. Necessitava-se então de novas formas de
controle de importação/exportação dentro do país (Estado Nacional) baseado em critérios
econômicos vigentes do mercado mundial. Precisavam de uma justificativa, pois, mesmo não
sendo mais um período colonial haveria ainda o controle econômico. Nesse momento em que
ocorreu foi que portugueses tentaram “implantar o Feudalismo aqui” (revitalizar o regime feudal), o que
constituiu uma realidade nacional composta por grande plantação, trabalho escravo e expropriação colonial.
91

A criação do Estado Nacional ocorreu sem que antes fosse desfeito o regime de castas e de estamentos, no que
refere à base econômica e social, tivemos uma transformação dos senhores feudais em uma aristocracia agrária.
A economia brasileira não ingressa no mercado mundial como nação independente. O que se apresenta é apenas
uma mudança do eixo de subordinação que deixa de ser jurídico-político (Portugal) e passa ser econômico
(Inglaterra – principal centro de poder do imperialismo econômico nascente). Esse movimento produziu
mudanças na estruturação e desenvolvimento do capitalismo dentro do país, ocasionando no âmbito político uma
Revolução política, no qual se destaca a priori três pontos: Eliminação de formas de expropriação colonial
(legal);Reorganização do fluxo interno do excedente econômico, que deixou de ser estritamente regulado a partir
de fora (não é mais colônia portuguesa); e Transferência do poder político institucionalizado para as elites
nativas (elites dos estamentos senhoriais). Já no âmbito econômico, não teve sentido revolucionário. As
estruturas sociais e econômicas permaneceram intactas para atender tanto aos interesses das elites senhoriais
nativas, quanto às necessidades do mercado mundial.
92
Simboliza o período que sucede o rompimento colonial, momento esse em que o país contava com uma falta
de riquezas (acumulação), e isso trouxe favorecimentos para que o desenvolvimento fosse via modernização (o
que escondia e/ou disfarçava os novos laços de dependência colonial), considerando que foram “transplantadas”
para a realidade social brasileira não só o arquétipo das instituições sociais, mas também gente, técnicas e idéias
do cotidiano da vida Européia e que 4/5 da sociedade nacional ainda estava enraizada no mundo colonial, isso
fez com que fosse imposta a sociedade nacional uma adaptação ao capitalismo a qualquer custo (os homens
foram forçados a lidar com o capitalismo numa realidade interna totalmente desigual a realidade externa).
Inclusive no que tange as inovações tecnológicas, no campo da microeletrônica, percebemos a desigualdade
existente entre países da periferia capitalistas, que podemos avaliar como países consumidores, que importam
essas tecnologias, ainda assim, com ressalvas, pois as que são os consumidores aqui pela maioria da sociedade
brasileira não são as de melhor qualidade e a dos países centrais, que são aqueles que produzem e determina a
que tipo de tecnologia os países dependentes terão ou não acesso.
93

“caracteriza a situação heteronômica: externamente, enquanto dependência econômica, social, política,
ideológica e moral; e internamente, através do sistema das classes sociais, classes que apóiam aquela
dependência mas que, em determinadas condições, podem opor-se a elas. Mostra ainda como Florestan
Fernandes considera que a revolução social contra a ordem capitalista dependente é condição para o
desenvolvimento.” (CARDOSO, 1996 p.127)
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se estabelece a idade moderna, instituições inerentes ao capitalismo comercial são absorvidas
sem qualquer amadurecimento interno prévio, a partir disso organizasse um setor novo e
moderno, montado e dirigido por interesses e organizações estrangeiras.
Observando-se os pontos acima mencionados quanto às características das nações,
tudo indica que as mesmas se constituem politicamente livres, contudo, são economicamente
dependentes, haja vista que, tais países podem não alcançar níveis de evolução no modo de
produção capitalista se considerados processos de colonização, o modelo de industrialização e
suas relações com os países avançados. No caso brasileiro, por exemplo, o capitalismo foi
construído sob uma estrutura agrária com uma forte concentração da terra, cujo poder
econômico, político e social pertence aos grandes proprietários rurais, mesmo depois do
rompimento com o sistema colonial. Outra questão importante sinalizada por Fernandes é o
chamado movimento de europeização (troca subserviência portuguesa pela européia),
momento em que se adotam formas econômicas, jurídicas e políticas da Europa Moderna
(liberalismo econômico, parlamentarismo e monarquia constitucional – mitos progressistas).
Esse processo de modernização e / ou europeização expressa à implementação de um
desenvolvimento civilizatório complexo, diferenciado e instável para as condições ecológicas,
materiais, sociais e morais postas na circunstância sociocultural existente, ou seja, nenhum
grupo social detinha conhecimento para lidar com as técnicas, instituições e valores
importados da Europa. Sendo assim, o liberalismo surge como forma de justificar a realidade
nacional nessa mudança de eixo de dominação; justifica a escravidão, a dependência no
mercado mundial e os privilégios aristocráticos, a qual era apoiada pela sociedade civil.
Verifica-se com Florestan que nos três pontos aludidos pelo autor, (Colonização,
Formação do Estado Nacional e Modernização), a condição de “heteronomia” da economia do
país, se perpetua? e se mantém constante na sua estrutura e funcionamento. A dita civilização,
a partir de uma condição colonial permanente, ainda que instável e mutável: esteve atrelada ao
antigo sistema colonial; associou-se ao tipo de colonialismo instituído pelo imperialismo e
vinculou-se aos efeitos do capitalismo monopolista na integração da economia internacional.
O que determina a esse modelo de civilização é uma contradição fundamental, entre o que é
ideal (a nação é capaz de “construir impérios”, que se expressa na forma de um capitalismo
autônomo) e o que é possível (é dado apenas através da integração ao capitalismo na condição
de dependente — expressa na forma de sociedade subordinada).
Portanto, feitas estas considerações sobre uma economia dependente ou subordinada,
no intuito de melhor compreendermos suas características, faz-se necessário pontuarmos
alguns aspectos que identificam esses modelos de economias, conforme quadro abaixo, no
qual destacamos as diferenças dos círculos civilizatórios. Nesse caso, a polarização dada entre
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as chamadas economias nacionais auto-suficientes e autônomas, podem ser traduzidas nas
chamadas economias centrais e as denominadas economias nacionais dependentes, as
chamadas economias periféricas. Examinemos o quadro abaixo:
Economias nacionais auto-suficientes e
autônomas
Contam com condições para se ajustarem ao
mercado mundial em função dos seus próprios
interesses econômicos, podendo com isso,
resguardar e fortalecer as tendências de
concentração de poder e de monopolização das
vantagens econômicas garantidas por sua condição
autônoma (no plano nacional) e hegemônica (no
plano internacional)

Economias nacionais dependentes
Organizam-se basicamente em função
de condições, oportunidades e
limitações impostas pelo mercado
mundial e, através dele, pelas
economias nacionais, a que se
articulam, em posição heteronômica.

Fonte: Elaboração própria da autora fundamentada nas reflexões da obra de Florestan.

Florestan (1968) considera que são as relações entre as classes que movem o
capitalismo. Em sua obra analisa a ordenação das relações sociais e sua objetivação histórica
no regime de classes que dinamizam esse desenvolvimento, concentrando sua análise nas
sociedades sob o capitalismo dependente, tendo como referência a própria sociedade
brasileira. O regime de classes preenche funções positivas relacionadas com a constituição das
condições apropriadas ao funcionamento e ao desenvolvimento de uma economia fundada na
apropriação privada nos meios de produção, na mercantilização do trabalho e na organização
capitalista das relações de produção e de mercado.
As contribuições de Florestan, sobre o capitalismo dependente, nunca abstraem o
sistema de classes das formações capitalistas, quer sejam dependentes, autônomas ou
hegemônicas. Algo importante a ser ressaltado são as relações assinaladas “entre nações” que
não se exaurem enquanto relações entre burguesias hegemônicas e dependentes. O que gera
relações de dominação que se compatibilizam em: dominação externa que nas palavras de
Fernandes “A dominação externa, em todas as suas formas, produz uma especialização geral
das nações como fontes de excedente econômico e de acumulação de capital para as nações
capitalistas avançadas” (FERNANDES, [1973] 1981, p. 20)” e a dominação interna possuem
algumas características marcantes, a partir das quais podemos tomar a caracterização teórica
que Florestan Fernandes ([1973] 1981, p. 20).
Deste modo, Florestan caracteriza, por exemplo, o que foi apresentado na América
Latina à reprodução de formas de apropriação essenciais ao capitalismo moderno como um
elemento complementar característico: a acumulação de capital voltado para promover o
desenvolvimento dos centros hegemônicos externos e internos ao mesmo tempo. No caso
brasileiro, em termos gerais, podemos entender essa forma de apropriação, através de uma
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leitura da chamada Burguesia brasileira que “compartilha”94interesses com a burguesia
internacional baseado na expropriação do excedente econômico, ambas exploram e repartem
o lucro, embora de forma desigual dada as condições históricas desses países. O fato curioso é
que essa caracterização cunhada por Fernandes parece ainda muito atual, e se reatualiza no
estágio atual do capitalismo brasileiro, condição que nos permite afirmar que o padrão
capitalista em nosso país é mais selvagem.
Ao considerarmos que o trabalho é a única fonte que produz valor, nessa matriz de
reprodução dos interesses, resguardadas as mudanças sofridas nas conjunturas históricas, no
âmbito das relações sociais, de produção, as múltiplas expressões e efeitos negativos sobre a
classe trabalhadora, esta continua sendo explorada duplamente, tanto pela burguesia nacional
como internacional, principalmente se levarmos em conta as particularidades das relações de
competitividade entre os países, os efeitos dos avanços das forças produtivas e a
modernização tecnológica atual, essas condições contribuem para nos autorizar a caracterizar
o modelo brasileiro de desenvolvimento como uma economia dependente, subordinada e que
a exploração da força de trabalho permanece nessas condições.
Na busca de melhor explicar as conexões entre capitalismo e classes sociais nas
sociedades subdesenvolvidas recorremos às contribuições de Karl Marx que em sua análise
nos esclarece que a apropriação privada dos meios de produção e a mercantilização do
trabalho95 se constituem faces da mesma moeda. Tais fundamentos nos permitem apreender
que as sociedades capitalistas subdesenvolvidas não computaram com uma acumulação
originária suficientemente forte para alimentar um desenvolvimento econômico autosuficiente, de longa duração, como a brasileira, para desencadear ou fomentar a implantação
do capitalismo como um sistema sócio-econômico irreversível, ao contrário, conservou
estruturas econômicas e sociais arcaicas associando-se ao capital externo. Nas palavras de
Florestan (1968; 35) “Constitui-se como capitalismo dependente, o qual não gerou grandes
injustiças, violências econômicas dramáticas e pilhagens formidáveis. Não conduziu a outra
coisa senão a um capitalismo débil, heterogêneo e controlado de fora”. Em termos gerais,
segundo Fernandes (1968, p.36-37), o Brasil se torna um terreno de produção de excedente
econômico a ser apropriado por capitais internacionais:
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Não se trata de uma relação apenas de imposição, podemos compreender essa relação por uma relação de
parceria. Grifos são nossos.
95
A mercantilização do trabalho se desenvolveu de forma lenta e precária. Quando se universalizou, não
incentivou um mercado integrado em escala regional ou nacional. Como o mercado de trabalho não funcionou de
acordo com os requisitos de uma economia capitalista competitiva integrada, não incluiu como regra, a reposição
do trabalhador no cálculo do valor do trabalho. O mercado não se estruturou para preencher a função de incluir
todos os vendedores reais ou potenciais de força de trabalho.
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Trata-se de uma economia de mercado capitalista constituída para operar, estrutural
e dinamicamente: como uma entidade especializada, ao nível da integração do
mercado capitalista mundial; como uma entidade subsidiária e dependente, ao nível
das aplicações reprodutivas do excedente econômico das sociedades desenvolvidas;
e como uma entidade tributária, ao nível do ciclo de apropriação capitalista
internacional, no qual ela aparece como uma fonte de incrementação ou de
multiplicação do excedente econômico das economias capitalistas hegemônicas.
(FERNANDES 1968, p.36-37).

Outro aspecto relevante reside nas contradições entre as forças produtivas e as formas
de organização da produção capitalista. Florestan a luz do pensamento de Marx, mostra que
essas contradições levariam tanto ao crescimento do capitalismo quanto ao seu final. O que se
percebe é um círculo vicioso, onde a capacidade de acumulação não é suficiente para
desenvolver as forças produtivas além das formas de organização da produção existentes, ao
mesmo tempo, as forças produtivas permitem uma extensa margem de capacidade ociosa
atrelado a um fraco poder de compra e elevada especulação, assim como já mencionamos no
primeiro capítulo desse estudo. Ou seja, isso dificulta a ampliação do capitalismo, porém não
coloca em risco sua forma de organizar a produção. As contradições revelam-se apenas a
partir da ação inconformista, organizada, dos trabalhadores assalariados.
A exemplo disso, podemos lembrar fatos concretos da realidade recente quando
destacamos as manifestações96 contemporâneas vistas e vividas recentemente, em várias
capitais do Brasil, um movimento que ficou conhecido como as manifestações de junho
ocorridas em 2013, onde centenas de milhares de pessoas saíram as ruas para protestar contra
os excessos cometidos pelo capital na figura do Estado Brasileiro que se configuraram nas
mais diversas formas. Essa manifestação talvez tenha sido precursora, no sentido de quem
ninguém poderia prever a mesma, e um gatilho impulsionador das que a sucederiam em talvez
em menor escala, mas que teria o mesmo grito de insatisfação com os atuais imperativos do
sistema do capital, mais interessados em viabilizar os projetos vinculados a realização da
Copa do Mundo 2014, a de 15 março de 2015, cujas estratégias incluem processos de
modernização e inovação de tecnologias.
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Tais manifestações revelaram os níveis de descontentamento da população Brasileira para com o partido dos
trabalhador e a presidente Dilma Rousseff na condução que a esta têm dado ao país, após um discurso utópico e
mentiroso proferido na campanha da última eleição de 2014, e que tem se perpetuado na forma conhecida como
panelaço todas as vezes que institui em rede nacional seus pronunciamentos obrigatório e absolutamente nada
convincente a fora as mobilizações promovidas por centrais sindicais. Movimentos de sindicais contra o
ajuste fiscal e a terceirização em Macapá na última sexta vinte nove de maio “Manifestantes realizaram na manhã
desta sexta-feira (29), na Praça da Bandeira, no Centro de Macapá, um ato público para atacar o ajuste fiscal, os cortes
na educação e a terceirização de trabalhadores. A mobilização das centrais sindicais aconteceu em várias partes do país.
O protesto na capital amapaense começou às 9h e terminou por volta das 11h.” Disponível em <
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2015/05/movimentos-sindicais-protestam-no-ap-contra-ajustes-ficais-eterceirizacao.html> acesso em 30/03/2015
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É de suma relevância enfatizar que para Florestan avaliar a questão da heteronomia ou
dependência, seu ponto de partida está na compreensão do seu conceito de “capitalismo
dependente” (1975). Portanto trata-se, do modo de produção capitalista, o modo das relações
sociais. O autor avalia as formas específicas de uma das fases do desenvolvimento do
capitalismo, isso implica no entendimento de que o conceito de dependência é estrutural e
histórico. A proposta do mesmo não é estabelecer uma “teoria da dependência” ele faz a
crítica as relações de economias avançadas e economias nacionais dependentes, características
que se mostram atuais no país. Sua formulação sobre o capitalismo dependente se organiza no
sentido de uma contribuição teórica à teoria do desenvolvimento capitalista. Dessa maneira,
faz a critica a relação de dependência propriamente entre nações, visto que para ele o EstadoNação, ainda que seja uma instância fundamental na análise, nela existe como agente
histórico. Posto que na concepção do mesmo, a história é produto das ações dos homens.
Ainda que Florestan, embora tenha dissensões pontuais no campo da teoria e da
política, algumas de suas formulações parecem se aproximar das reflexões de Caio Prado a
cerca das contribuições para compreensão das características de economias dependentes de
países periféricos, principalmente, suas reflexões a respeito da concepção sobre as
particularidades da Revolução Brasileira. Prado nos fornece chaves teóricas importantes a
respeito da forma que poderia ocorrer o rompimento da exploração e da dominação capitalista
e imperialista frente ao mercado mundial.
Para Prado Jr (1996) A Revolução Brasileira simbolizava uma linha tênue e dupla no
sentido de vivermos a reversão colonial ou fazer a transição da economia colonial para a
economia nacional. Na avaliação do autor, o regime civil-militar não obteve nenhum tipo de
ruptura com a reversão colonial; pelo contrário, a industrialização não teria erguido o País na
verdade teria permanecido preso ao passado colonial, tendo em vista o peso dos bens
primários na nossa pauta de exportação (PRADO Jr., 1972, p. 15).
Inicialmente Prado (1996) apresenta esclarecimentos a respeito de sua concepção
sobre a revolução, situando esta em pelo menos três características históricas: (1) Revolução
em seu sentido geral, numa oposição contra o poder estabelecido através do emprego da força
e violência para a derrubada de governo e tomada do poder por algum grupo. (2) Revolução
no seu sentido real, de transformação, ou seja, significa o processo histórico marcado por
reformas e modificações econômicas sociais e políticas sucessivas, que concentrados em um
período histórico curto, vão desembocar em transformações estruturais da sociedade, e em
especial das relações econômicas e do equilíbrio recíproco das diferentes classes e categorias
sociais. (3) Revolução como momentos históricos de brusca transição.
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Observa-se que essa discussão sobre as particularidades da revolução brasileira
mostradas por Caio Prado torna-se fundamental, para entendermos a dinâmica do padrão de
desenvolvimento brasileiro e de como esse serve de base para uma concepção da lógica ou a
forma de consolidação dos avanços tecnológicos.
Nas análises de Prado Jr97 observa-se que o mesmo sinaliza para o fato do Brasil
necessitar de reformas e transformações capazes de reestruturar a vida do país, embora não
adentre na discussão mais específica sobre as inovações tecnológicas, suas reflexões sobre as
particularidades do modelo de desenvolvimento nos remete ao tema desenvolvimento das
forças produtivas como um eixo central do desenvolvimento da economia do país. Este
pensador muito contribuiu para esclarecer às particularidades do modo de produção capitalista
no Brasil, principalmente, ao adentrar na discussão sobre as relações de dependência do país
com o capital financeiro internacional, em especial, ao mostrar as diferenças entre o modelo
nacional e as economias centrais, não por um acaso conceitua o capitalismo em países da
América Latina como capitalismo tardio (1989). Para ele o desenvolvimento das forças
produtivas no Brasil teve maior significado para a dinâmica das exportações, isto é, uma
produção menos voltada para o atendimento das necessidades internas, diferente da via
clássica, o que chamou de capitalismo para fora. Nessa perspectiva ele afirma que é no
próprio contexto dos problemas, que se encontrarão a solução para eles, tendo por base a
realidade concreta e uma visão onde acredita que a teoria da revolução brasileira tem de ter
por base à própria realidade nacional, levando em consideração as características próprias do
Brasil e do momento histórico, pois nela que se fornecem as bases e diretrizes que se deve
seguir no sentido da revolução.
Dessa forma, ele se opõe a uma visão evolucionista e etapista da história, talvez como
uma advertência a concepção de Florestan o qual organiza suas reflexões a partir de uma
compreensão encadeada, ou seja, nos termos do autor essa etapa se caracteriza quando “(...)
haveria necessariamente que passar através de estados ou estágios sucessivos de que as etapas
a considerar, e anteriores ao socialismo, seriam o feudalismo e o capitalismo (...)”, realizando
uma crítica as esquerdas brasileiras que preocupadas em se indagar sobre o tipo ou natureza
da revolução, tendo por base esquemas pré-determinados, consideraram que o caminho para
ela deveria consistir na ultrapassagem de etapas consideradas anteriores ao socialismo, de
certa forma ignorando a concepção dialética da história, onde o mais importante não seria se
deter em classificar qual seria o tipo de revolução, mas sim de buscar entender como ela
acontecerá, a partir da análise e interpretação da conjuntura econômica, social e política real e
97

Ver maiores informações em Prado, Caio. A Revolução Brasileira. SP. Brasiliense, 1996.
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concreta, que além de revelar as contradições presentes, revelaria também as soluções
imanentes, que não precisam ser trazidas de fora do processo histórico. Em que medida essas
contribuições nos aproximam de nosso objeto de estudo? Um dos aspectos relevantes dessas
discussões, diz respeito as particularidades do padrão de desenvolvimento, onde se inserem os
avanços das forças produtivas e seus efeitos para o futuro do trabalho, observando-se as
diferentes conjunturas históricas analisadas por esses pensadores, dentre outras questões que,
pelos limites postos aqui, não comportam uma análise mais detalhada.
Podemos constatar na compreensão de Sampaio Jr (1999 p. 243) que “O
desenvolvimento dependente consiste em um modo de participar no sistema capitalista
mundial que restringe o grau de liberdade das economias periféricas à possibilidade de
graduar o ritmo e a intensidade de assimilação das transformações capitalistas difundidas
pelas economias centrais”. Dentro desses parâmetros, as opções das economias dependentes
acabam se restringindo a combinar as seguintes variáveis: (1) maior ou menor crescimento
econômico; (2) maior ou menor grau de exclusão social; e (3) maior ou menor controle sobre
os centros internos de decisão. É em torno dessa questão que se trava o braço-de-ferro entre os
grupos modernizadores e conservadores que compõem as classes dirigentes das sociedades
dependentes.
Essa não é uma discussão muito presente ma literatura, exceto na análise de Sampaio
quando discute o tema do modelo dependente de desenvolvimento reconhecendo limites no
grau de liberdades das economias periféricas em relação aos países centrais. Posição que
corroboramos na medida em que há uma dependência econômica, política e também
tecnológica.
Portanto, a discussão sobre as inovações tecnológicas necessita de contribuições
importantes sobre concepções de questões relacionadas aos processos de exploração do
trabalho, as relações entre o capital e Estado, a relação entre forças produtivas e relações de
produção e relações de classes como fundamentos teóricos essenciais a explicação sobre as
tendências do desenvolvimento dependente capitalista, sobretudo, as expressões e o
significado desses fatores no âmbito das relações sociais na sociedade. Daí, é importante o
diálogo com autores tratam dessa temática, embora abordando caminhos diferentes, cujas
divergências em suas abordagens, precisamos chamar atenção para um aspecto: não se pode
compreender o desenvolvimento tecnológico de forma separada a do desenvolvimento
econômico.
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3.4 - A Política de Inclusão Digital como estratégias de Intervenção do Estado:
Desigualdades Sociais e Heterogeneidades Regionais Brasileiras.
A discussão acerca da dinâmica do desenvolvimento das tecnologias nos remete
necessariamente a adentrar, ainda que de forma breve, na análise de alguns aspectos
relacionados à funcionalidade do papel do Estado na implementação das inovações
tecnológicas no âmbito das políticas públicas, como campo relevante às nossas considerações
sobre a intervenção do Estado como principal mediador das relações sociais. Partimos do
suposto que o Estado intervém nas mediações no campo das tecnologias através da criação de
políticas públicas. Nesse caso, identificamos as políticas de “inclusão digital” que se
apresentam como uma estratégia voltada a favorecer a viabilização da inserção do Brasil na
chamada “Sociedade da Informação”, condição esta que nos suscita a curiosidade de
buscarmos compreender melhor de que forma esse processo ocorre na realidade das classes
sociais e que envolve o setor privado?
O que se sabe é que a técnica, a ciência e a riqueza nas sociedades, em especial na
brasileira, têm se expandido em escala ascendente, em contrapartida, também ocorre um
aumento crescente nos níveis de pobreza, de desigualdade social e de miséria. O Relatório da
Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD98revela que
as taxas de pobreza no mundo, de acordo com os documentos do Banco Mundial e da
Organização das Nações Unidas99, o número de pessoas que vive com menos de 1 dólar por
dia nos 49 países mais pobres do mundo, principalmente na África, mais do que duplicou nos
últimos 30 anos, chegando a 307 milhões, o que equivale a 65% da população. As estimativas
são de que este número pode chegar a 420 milhões em 2015. Isto nos permite verificar o
próprio reconhecimento por partes dos organismos multilaterais das taxas de pobreza no
mundo, o que nos permite reafirmar o que Karl Marx (1971) reconheceu ao identificar que
uma característica que marca o desenvolvimento do sistema capitalista desde sua gênese, na
mesma proporção que cria riqueza, também gera mais pobreza, como ilustramos a seguir.
No caso dos países da periferia capitalista como o Brasil, e ao espaço geográfico que
se refere este estudo, também no Rio de Janeiro percebemos que, vivemos uma realidade
atravessada pela seguinte contradição: de um lado temos avanços tecno-científicos, e de outro,
uma tendência de ampliação da miséria relativa. De acordo com Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a população do Estado Rio de Janeiro que tem 92 municípios
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Disponível em <http://unctad.org/pt/docs/td405_pt.pdf>acesso em 23/07/2014.
Disponível em http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=954:reportagensmaterias&Itemid=39, acesso em 25/07/2014.
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em 2010 é de 15.989.929 com estimativas para 2014 de 16.461.173, avaliando esses
municípios, destacamos dentre eles o local com maior índice de pobreza e desigualdade
social, o município de Japeri com a população de 95.492 em 2010 e estimada para 2014 de
99.141 e o índice de pobreza de 76,37%, e o com menor índice que é o município de Volta
Redonda com a população de 257.803 em 2010, estimado para 2014 de 262.259 e o índice de
pobreza e desigualdade em 10,90%.
Portanto, no que se refere às diferenças sociais no âmbito regional no Rio de Janeiro
entre os municípios, é possível observarmos que as heterogeneidades sociais e econômicas
têm expressiva importância. Sob o ângulo nacional de acordo com Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil100, o Estado que concentra a maior população pobre é o Estado do
Maranhão com 63,05% e o menos pobre é o Estado de Santa Catarina com 12,3%. Segundo
matéria divulgada no Jornal o globo em novembro de 2014101, o número é de 10,45 milhões
em extrema pobreza no ano de 2013. Em 2011 no Brasil foi implantado o programa Brasil
sem miséria102 que tem por finalidade a diminuição de brasileiros em situação de extrema
pobreza até 2014. O Jornal o Estado de São Paulo103,publicou em vinte e seis de Janeiro, de
acordo com relatório da CEPAL dados que mostram um aumento de 5,4% para 5,9% do
número de miseráveis entre 2011 e 2013. Mas, atenção! É preciso demarcar que não é mais o
capital industrial que assume completamente o comando da produção, mas o modelo
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Disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/ acesso em 25/02/2015.
Ver maiores detalhes em http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/11/apos-10-anos-de-queda-numero-demiseraveis-volta-subir-no-brasil.html, acesso em 20/02/2015.
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“Em 2 de junho de 2011, o Governo Federal lançou, por meio do Decreto nº 7.492, o Plano Brasil Sem
Miséria (BSM) com o objetivo de superar a extrema pobreza até o final de 2014. O Plano se organiza em três
eixos: um de garantia de renda, para alívio imediato da situação de extrema pobreza; outro de acesso a serviços
públicos, para melhorar as condições de educação, saúde e cidadania das famílias; e um terceiro de inclusão
produtiva, para aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais
pobres do campo e das cidades.Embora a renda seja uma variável fundamental nessa discussão, sabemos que a
extrema pobreza se manifesta de múltiplas formas. Além da insuficiência de renda, insegurança alimentar e
nutricional, baixa escolaridade, pouca qualificação profissional, fragilidade de inserção no mundo do trabalho,
acesso precário à água, à energia elétrica, à saúde e à moradia são algumas delas. Superar a extrema pobreza
requer, portanto, a ação intersetorial do Estado.Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), o BSM envolve 22 ministérios em sua gestão, além de contar com a parceria de
estados e municípios, bancos públicos e o apoio do setor privado e terceiro setor. Juntos, esses parceiros
desenvolvem as atividades que compõem o Brasil Sem Miséria.Em março de 2013, os últimos brasileiros do
Programa Bolsa Família que ainda viviam na miséria transpuseram a linha da extrema pobreza. Com eles, 22
milhões de pessoas superaram tal condição desde o lançamento do Plano.Mas ainda há três grandes desafios pela
frente. Um deles é o da busca ativa, para que nenhuma família com o perfil do Brasil Sem Miséria fique fora do
Cadastro Único e das oportunidades que ele proporciona. O segundo é o de aperfeiçoar ainda mais as estratégias
de inclusão produtiva que estão dando resultados, como o Pronatec do BSM. E o terceiro é o de ofertar mais
serviços de qualidade, concebidos de forma a acolher e incluir quem mais precisa.” Disponível em
http://www.brasilsemmiseria.gov.br/apresentacao, acesso em 20/02/2015.
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Ver maiores detalhes em http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cresce-o-numero-de-brasileiros-emsituacao-de-pobreza-extrema,1625182, acesso em 20/03/2015.
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capitalista apoiado na financerização da economia ancorada nos monopólios industrial e
bancário, de certa forma constituem um novo estágio de reprodução e acumulação capitalista.
Neste sentido, daremos ênfase à discussão das profundas mudanças do sistema
capitalista ligado a inovação tecnológica. Em primeiro lugar o item seguinte abordará o
significado dessas mudanças tomando como referência a concepção do caráter mistificado que
assumem os avanços das forças produtivas, entendendo que a tecnologia na ordem do capital
aparece revestida por significados que não se mostram imediatamente, principalmente, quanto
aos seus efeitos no âmbito da realização dos interesses do sistema do capital, de forma
especial, quanto a exploração sobre a força de trabalho.
No Brasil, é na década de 1980 que o país dá início ao processo de reestruturação
produtiva, fenômeno que levou as empresas brasileiras a adotarem métodos flexíveis de
acumulação, alterando significativamente as formas e as relações de trabalho, as formas de
produzir, dirigidos pela necessidade de entrada cada vez mais intensa do mercado na
regulação da vida social e dos capitais externos na economia, justificada pela ocorrência da
recessão econômica. Nesse contexto, as novas formas organizacionais e as inovações
tecnológicas passam a estender-se na economia brasileira, sobretudo a partir da década de
1990, vivencia de forma mais efetiva a reestruturação produtiva, quando da adoção, no país,
de um novo conjunto de políticas macroeconômicas e a realização das reformas estruturais
consideradas favoráveis ao mercado. Essas políticas passam a ser disseminadas na indústria e
serviços públicos e nos programas de cunho flexível104, como estratégias consideradas pelo
governo como apropriadas a diminuir os custos e a aumentar a produtividade.
Assim, é possível assegurar que a adesão às inovações tecnológicas organizacionais e
gerenciais atinge um número maior de trabalhadores impondo constantes desafios às
organizações, no sentido de adaptarem-se ao novo ambiente que estão sendo inseridas e até
mesmo na redução dos postos de trabalho. Nesse sentido, pode-se destacar, como exemplo, o
setor bancário que agrega novas exigências, competências e habilidades, fruto de alterações
de caráter estrutural, provenientes dos impactos da revolução tecnológica em curso, aliados à
desregulamentação dos serviços financeiros e à criação de canais alternativos de circulação e
a distribuição dos serviços através de caixas automáticos105, Internet, banco virtual, móbile
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Ver sobre o programa de demissão voluntária do Banco do Brasil.
http://www.jusbrasil.com.br/busca?q=PDV.+BANCO+DO+BRASIL acesso em 18/07/2014.
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Disponível

em

O Brasil é o país com o maior número de caixas eletrônicos no mundo, com 159.897 máquinas. Disponível em
<http://economia.uol.com.br/noticias/infomoney/2013/12/18/brasil-e-o-pais-com-maior-numero-de-caixaseletronicos-veja-ranking.htm> acesso em 18/06/2014
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banking etc. Antunes (2006) destaca que “o número de bancários no país reduziu-se
aproximadamente de 800 mil, no fim dos anos 1980, para pouco mais de 400 mil em 2005”
(ANTUNES, 2006 p. 21)
No atual contexto dessa reestruturação da produção e flexibilização das leis do
mercado, os trabalhadores são cooptados a cooperar com o acúmulo do capital e ainda usar
seu potencial de forma participativa e lucrativa (IAMAMOTO, 1998). Sendo assim, a
reestruturação do processo produtivo acarreta a redução de despesas, na maior parte dos casos
com a redução do “trabalho vivo”, através de demissão de trabalhadores como forma de
reajustar-se diante dos imperativos atribuídos pelo mercado.
De acordo com Antunes (1995),
O mais brutal resultado dessas transformações é a expansão, sem precedentes na era
moderna, do desemprego estrutural, que atinge o mundo em escala global. Pode-se dizer, de
maneira sintética, que há uma processualidade contraditória que, de um lado, reduz o
operariado industrial e fabril; de outro, aumenta o subproletariado, o trabalho precário e o
assalariamento no setor de serviços. Incorpora o trabalho feminino e exclui os mais jovens e
os mais velhos. Há, portanto, um processo de maior heterogeneização, fragmentação e
complexificação da classe trabalhadora. (ANTUNES 1995, p. 41-42)

No atual cenário, constata-se a representação do modelo neoliberal instaurado a partir
de uma crise global do capital no final dos anos 1970 mencionada nos capítulos anteriores e
início dos 1980, que define o ponto de partida da ascensão do neoliberalismo enquanto um
forte ideário político-ideológico. A partir desse período, o neoliberalismo vinha produzindo
transformações estruturais por onde se estabelecia modificações à conjuntura política e
econômica de vários países, com o propósito de responder à situação econômica que
impunham regressão na taxa de lucro do capital106.
Na década de 1990 no campo tecnológico, a preocupação central dos formuladores da
política de C&T, tem sob sua responsabilidade “segmentos “inferiores” da pirâmide da
tecnologia: informação, qualidade, metrologia, normalização, mecanismos de difusão,
absorção e extensão tecnológica, propriedade intelectual e treinamento” (SILVEIRA, 2001
p.181). O que podemos verificar é que autoridade governamental leia-se o Estado brasileiro,
por conta do processo de internacionalização da economia brasileira, retira-se parcialmente, a
espera que a iniciativa privada assumisse a cena, ou seja, o que ocorre é que a ausência do
Estado favorece a ocupação desses espaços pelas leis de mercado, o que leva o SNCT Sistema
Nacional de Ciência e Tecnologia a depender menos de recursos públicos. O que demonstra
uma relação intensa entre Estado e mercado no campo do desenvolvimento da ciência e
tecnologia. Inserido no contexto de país periférico, o Brasil, é submetido às regras impostas
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Sobre a crise econômica e o projeto neoliberal, nos apoiamos nas análises de Netto (1996).
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pelo Consenso de Washington, fato que contribuiu para modificar intensamente as relações
entre Estado e sociedade civil, a adoção dessas regras implicou de forma direta na reforma do
Estado107. Instaura-se o neoliberalismo no Brasil na transição da década de 1980 a 1990, com
o governo de Fernando Collor, sob o discurso que a condição para a redução da miséria estava
essencialmente se opõe ao desenvolvimento.
Nestas condições as reformas e as diretrizes apontadas pelo consenso de Washington
incluindo a redução do papel do Estado, o qual, em boa medida, dá lugar à intervenção do
mercado, considerado como uma instância a intervir com mais intensidade, nos campos
sociais, políticos e econômicos mundiais. A materialização do projeto neoliberal no Brasil
ganha mais terreno no governo de Fernando Henrique Cardoso, como vimos anteriormente
quando abordamos a cerca da evolução dos governos de Collor a Lula. Nessa perspectiva, o
neoliberalismo não sendo configurado como uma ideologia, mas como um projeto societário
marcado face à intensificação, cada vez maior, da livre concorrência e à ascendência das leis
de mercado, período no qual foi consolidado no país, o maior volume de privatizações de
empresas públicas.
Assim, tudo indicava que para a legitimação dos interesses desse sistema, o capital
além dos investimentos aplicados nos meios de produção para promover o desenvolvimento
tecnológico, também necessitava criar outros meios de legitimidade de interesses. Logo, para
o enfrentamento dos níveis da pobreza de certos segmentos da classe trabalhadora, o Estado
lançava mão de políticas sociais às quais de alguma forma iriam contribuir para incentivar a
realização por meio da circulação de mercadorias e aumentar o consumo, cria programas
sociais, neste caso refiro-me a criação de programas de “inclusão digital”, como já vimos, isso
pode não significar uma absorção tão universal dos segmentos trabalhadores.
Pode-se avaliar que neste modo de produção na perspectiva naturalizadora, o consumo
é considerado dissociado das relações sociais, pois a lógica se afirma sobre as necessidades
sociais. Neste sentido, o Estado na mediação dessas relações na sociedade, promove arranjos
burocráticos que fundamentam o seu papel na viabilidade dos interesses capitalistas. Assim,
visando à inserção de certos segmentos de classes sociais na sociedade da informação, e,
entendendo a “exclusão digital” como um problema social, econômico e político, diante da
má distribuição dos recursos e de renda no país, em dezembro dos anos 2000 o Estado lança
mão de um conjunto de medidas voltadas à regulamentação e definição dos princípios e
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Ver BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A Reforma do Aparelho do Estado e a Constituição Brasileira.
Brasília: MARE/ENAP, 1995.
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fundamentos voltados à implantação das inovações tecnológicas, dentre eles o chamado Livro
Verde108.
Portanto, a contrapartida é que o governo brasileiro vem desenvolvendo ações de
incentivos ao acesso à tecnologia, através da estratégia chamada “inclusão digital” como parte
da sua política de intervenção definida como “sociedade inclusiva”

109

. Naquela ocasião foi

criado o Programa Sociedade da Informação110, constituído de um conjunto de propostas
visando impulsionar “a Sociedade da Informação no país, com os seguintes propósitos:
ampliação do acesso, meios de conectividade, formação de recursos humanos, iniciativa à
pesquisa e desenvolvimento de nossas aplicações” (TAKAHASHI, 2000, p. 5). O programa
contemplava dez objetivos que perpassavam por áreas desde a educação às relações
internacionais. O papel do Governo brasileiro, naquela fase inicial, foi prover infraestrutura de
informação com velocidade alta, aplicações avançadas, promover experimentos nas áreas das
TIC’s e qualidade de serviços.
Neste sentido, os avanços das tecnologias comandados com a intervenção direta do
Estado, nas e pelas inovações requisitadas nessa dinâmica da ordem capitalista frente à crise
do sistema, parecem se constituir muito mais, como vias de favorecimento à reprodução dos
interesses econômicos dominantes, além do cunho ideológico que assume nesse comando.
Resguardada sua importância do âmbito das políticas públicas, tal fato nos parece muito claro
no Programa Sociedade da Informação, tal como exposto no Livro Verde, (Brasil, 2000), que
tem como um dos seus objetivos,: "[...] contribuir para a efetiva participação social,
sustentáculo da democracia política [...]" (LIVRO VERDE, 2000, p.6). Dentre os quesitos de
oportunidades que oferece o programa constam em suas diretrizes: “a importância da
utilização

da

Internet

para

o

comércio eletrônico

(ampliação,

diversificação

e

aperfeiçoamento); a divulgação de negócios e comunicação mais rápida e menos onerosa para
as pequenas e médias empresas; geração de um ambiente inovador (empreendedorismo); a
geração de novas oportunidades de trabalho; a universalização do acesso (combatendo
108

Elaborado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Nele constam análises e diretrizes para
implantações de ações, apresentando uma espécie de plano diretor que “objetiva o desenvolvimento social com a
inclusão digital”. Entende-se por Inclusão Digital o processo que permite o acesso às tecnologias da Informação
para que possibilite a inserção de todos na sociedade da informação.
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Identifica-se que a inserção do Brasil no programa “sociedade da informação” teve início em 1998, nas
discussões entre o Conselho de Ciência e Tecnologia (CCT) e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT)
110
De acordo com o discurso oficial, a inserção dos cidadãos brasileiros na nova “era da informação” passou a
ser uma obrigação dos poderes públicos. A inserção do país nesse novo contexto de inclusão foi regulamentada
pela oficialização do Programa Sociedade da Informação por meio do Decreto 3.294 de 15 de dezembro de 1999,
cuja finalidade seria: "[...] alcançar os alicerces de um projeto estratégico, de amplitude nacional, para integrar e
coordenar o desenvolvimento e a utilização de serviços avançados de computação, comunicação e informação e
de suas aplicações na sociedade" (Brasil..., 2000, p.5).
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desigualdades e promovendo a cidadania) e a educação e aprendizado ao longo da vida
(desenvolvendo competências)”. (LIVRO VERDE, 2000, p.6).
Por sua vez, observa-se outro aspecto que sinaliza para a inserção dos trabalhadores
nessas estratégias, como explicitado no programa de “inclusão digital” tem como finalidade
promover a capacitação de segmentos da classe trabalhadora visando à entrada na sociedade
da informação. Parece importante destacar um aspecto que caracteriza essas políticas, nas
quais a tecnologia não diz respeito apenas aos instrumentos de comunicação, mas nela se
definem a dinâmica das relações de produção, das forças produtivas e de classes, e inclui
também, as inter-relações entre os países. Então, é importante a identificação desses modelos
em suas engrenagens econômicas e sociais, suas fontes de edificação e compreensão dessa
montagem de infraestrutura tecnológica, na qualidade de uma rede mundial de computadores.
Rede teve início nos Estados Unidos, como mostra o Livro Verde elaborado pelo governo
federal brasileiro, o qual afirma que “Information Infrastructure” foi instituído pelos Estados
Unidos da América (EUA). Esses dominavam a pré-existência de uma plataforma de
computação/comunicações, enquanto o termo “Information Society” deriva da resposta da
União Europeia ao desafio lançado pelos EUA na National Information Infraestructure (NII)”
(TAKAHASHI, 2000, p. 107).
Ou seja, a compreensão sobre a criação das tecnologias requer uma concepção de
relações não só econômicas, mas também geopolíticas interpaíses, fenômeno que se legitima
nas relações entre as nações que também programam o uso dos instrumentos semelhantes,
como vem ocorrendo no Brasil, cuja regulação consta através dos livros citados. É curiosa a
alegação do governo brasileiro justificando a aproximação das políticas adotadas pela
Comunidade Europeia, por não ter uma infraestrutura tecnológica adequada para consolidação
da “Infraestrutura de Informações”. Mas, por que a transmutação dessas mesmas medidas
entre os países? E em que medida esses meios se destinam a atender às necessidades de
reprodução do capital? Qual a razão que leva o Brasil a reproduzir o uso das mesmas
tecnologias? Até que ponto esta aproximação reitera, ou não, a condição de dependência
econômica ou subordinação, frente aos países avançados?
Se estas suposições se confirmam, para países periféricos como o Brasil, que não
possuíam uma infraestrutura adequada para receber esta “Sociedade da informação”, restaria
como saída ampliar ainda mais as privatizações? No caso do nosso país, isso ocorre,
especialmente, nas áreas relacionadas às telecomunicações111.
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A exemplo temos a privatização da Telebrás em julho/1998 sob o governo de Fernando Henrique Cardoso.
Essa privatização demarcou a condição de que não se trata apenas de uma iniciativa do governo brasileiro, mas
demonstram resultar de imposições por parte dos países centrais em suas relações com economias periféricas
numa espécie de relações de cooperação a esta “nova” configuração societária.
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O próprio Livro Verde mostra que “a motivação de iniciativas nacionais na linha do
que hoje denominamos “Sociedade da Informação” foi explicitamente econômica, ou
industrial com um forte viés econômico” (TAKAHASHI, 2000, p. 108), condições que
reafirmam as bases teóricas antes discutidas, sobre as exigências dos avanços das forças das
inovações tecnológicas para os interesses do capital.
Identificamos que os objetivos propostos para o Programa Sociedade da Informação
no Brasil foram proferidos da seguinte forma: "integrar, coordenar e fomentar ações para a
utilização de tecnologias de informação e comunicação, de forma a contribuir para que a
economia do país tenha condições de competir no mercado global e, ao mesmo tempo,
contribuir para a inclusão social de todos os brasileiros na nova sociedade" (Livro Verde da
Sociedade da Informação no Brasil, 2000). Ora, como pensar assim, se na sociedade
capitalista fosse possível realizar a “inclusão” incorporando de forma igual, todos os
brasileiros na “sociedade da informação”, em se tratando de uma sociedade burguesa,
caracterizada por contradições de classes? Seria possível absorver toda a população brasileira
na inclusão digital, como propaga o Ministério da Ciência e Tecnologia, nos livros Branco e
Verde? Ao que indica, “A inclusão, seja social ou digital”, só é possível numa sociedade sem
exploração de classes, sem apropriação privada da propriedade, dos frutos do trabalho, sem a
existência da questão social.
Continuando as reflexões sobre esses meios, as linhas mais gerais acerca do
estreitamento de relações entre ciência e tecnologia no país, pode-se observar que o governo
brasileiro lançou o Livro Branco da Ciência, Inovação e Tecnologia112, como instrumento que
explicita os fundamentos desse projeto de divulgação e implementação das mudanças
tecnológicas. Fruto de uma conferência realizada em setembro de 2001 que teve por objetivo
“apontar caminhos para que a ciência, tecnologia e inovação (CT&I), que possam contribuir
para um país dinâmico, competitivo e socialmente justo. Para tanto, na ótica governamental, é
necessário formar e consolidar, em um ambiente estimulante e indutor da inovação, um
sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação cuja base científica e tecnológica seja
internacionalmente competitiva, ampla, diversificada e nacionalmente distribuída. Dessa
forma, fica explícito o papel da ciência e tecnologia enquanto (...) “força produtiva indireta”
(KATZ, 1997 p.2) capaz de viabilizar e legitimar os interesses do sistema do capital em sua
reprodução e deve abranger as aplicações sociais e a participação dos setores públicos e
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Este documento traz uma direção dos rumos relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) para a
sociedade brasileira até o ano 2012, considerando um quadro de modificações mundiais com objetivo de
“apontar caminhos para que a ciência, tecnologia e Inovação (CT&I) possam contribuir para a construção de um
país dinâmico, competitivo e socialmente justo.” (Idem, p.21)
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privados”. Trata-se assim de contribuir para o avanço da institucionalização da ciência e
tecnologia no país que tem na fundação CNPq113 (LIVRO BRANCO 2001, p.21)
Nessa direção, é possível afirmar que o Estado intensifica sua intervenção no
incremento das novas tecnologias também, no campo da educação. Refiro-me ao caso, não
apenas das universidades públicas, mas, esse fenômeno ocorre principalmente, e de forma
mais curiosa, nas universidades privadas, no incremento de certas pesquisas. Tais fatos nos
leva as seguintes indagações: Que pesquisas e tecnologias são essas e a quem servem? Qual é
a importância dessas intervenções para os interesses dos trabalhadores pobres? E como essas
relações se desenvolvem dentro da sociedade? Que fatores condicionam a regulamentam essas
relações frente aos interesses de classes?
O projeto definido como “Sociedade do conhecimento” é a ideia fundamental, voltada
a sustentação da estratégia central das tecnologias, a difusão do conhecimento. Pesquisas
reafirmam o conhecimento e a educação como vias importantes de centralidade à reprodução
da própria sociedade, assegurando que não é mais o trabalho a base de reprodução, mas, o
“conhecimento” apropriado e viabilizado na utilização da tecnologia. Uma das características
dessas estratégias é a forma como os países, avançados e periféricos, se relacionam entre si,
porque a importação da tecnologia dos países centrais se constitui num modelo que demonstra
reafirmar a chamada dependência tecnológica externa, com efeitos para o trabalho e para o
conhecimento social. Essa condição parece similar à análise feita por Rodrigues, citando
Marini que mostrou que países dependentes ao gerarem mais-valia absoluta com baixa
produtividade e super exploração da força de trabalho, colocam desafios para as ciências
sociais. (RODRIGUEZ, idem p.5)
Na ótica do governo, a “Inclusão Digital” significa “combater a exclusão”, via
iniciativas que partem da esfera governamental e não governamental. No entanto, é possível
compreender, sob o ângulo dos interesses capitalistas, que uma das principais características
do capitalismo contemporâneo é uma maior intensidade no processo de valorização da
mercadoria e que essa é cada vez menos dependente da quantidade de trabalho na produção.
Tal condição nos permite verificar que nesse padrão de desenvolvimento, a centralidade da
produção é “substituída” pela relevância dada ao conhecimento. Por conseguinte, nota-se que
a informação cada vez mais se destaca e se valoriza na “sociedade da informação” como um
meio de favorecimento em certas etapas do processo produtivo das mercadorias na busca de
obtenção de lucro.
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Criado em 1951, desempenha papel
primordial na formulação e condução das políticas de ciência, tecnologia e inovação. Tem como principal
atribuição fomentar pesquisa científica e tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros.
Disponível em <http://www.cnpq.br/web/guest/o-cnpq> acesso em 17/07/2014.
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Identifica-se que por meio do Livro Verde e do Livro Branco, o país propõe sua
agenda econômica e política de reestruturação das políticas de acesso às tecnologias de
informação e comunicação (TIC). Em torno desses marcos regulatório, análises e iniciativas
governamentais são incrementadas, o que nos leva a verificar como essas medidas são
adotadas pelo governo federal para tratar da chamada “Inclusão Digital” no Brasil.

3.5- A Dimensão Institucional e Regional dos Instrumentos Tecnológicos no Brasil e no
Rio de Janeiro.

No Brasil, nos anos 2000, o governo federal criou uma estratégia de intervenção na
sociedade, de modo mais específico, no campo da educação destinado a favorecer o
estreitamento de suas relações com os segmentos sociais, ao que indica, encontram-se
voltados a favorecer a efetivação de consensos sócio-políticos na sociedade ao qual vem
sendo conhecida como “política de governo eletrônico”, que abandona a visão que vinha
sendo adotada e que apresentava o cidadão-usuário antes de tudo como “cliente” dos serviços
públicos, em uma perspectiva de provisão de inspiração neoliberal. Esse deslocamento não é
somente semântico, ele significa que o “governo eletrônico” tem como referência os direitos
coletivos e uma visão de cidadania que não se restringe à somatória dos direitos dos
indivíduos. Assim, parece que, forçosamente incorpora a promoção da participação e do
controle social e a indissociabilidade entre a prestação de serviços e sua afirmação como
direito dos indivíduos e da sociedade.”114
Para fins deste estudo faremos uma breve descrição tal como está posto nas
informações contidas nos sites oficiais do governo federal a cerca dos mecanismos que
norteiam a política de inclusão digital no país através dos programas “Governo Eletrônico” Serviço de Atendimento ao Cidadão GESAC- e o Programa Banda Larga nas escolas PEBLE;
No que tange ao programa de Governo Eletrônico as ações do mesmo priorizam o uso
das tecnologias da informação e comunicação (TIC's) para democratizar o acesso à
informação, visando ampliar o debate e a participação popular na construção das políticas
públicas, como também aprimorar a qualidade dos serviços e informações públicas prestadas.
A política de Governo Eletrônico do Estado brasileiro segue um conjunto de diretrizes
baseado em três ideais fundamentais: participação cidadã; melhoria do gerenciamento interno
do Estado; e integração com parceiros e fornecedores. Transformar a relação do governo com
114
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a sociedade e promover interatividade com cidadãos, empresas e órgãos governamentais
melhora o processo de democratização do país, dinamiza os serviços públicos e proporciona
uma administração pública mais eficiente, já que, agora, a sociedade possui instrumentos para
se manifestar junto às ações governamentais.
Com vistas a explicitar mais nitidamente a caracterização desses programas apresento
informações publicadas integralmente pelo próprio governo a cerca da política de Governo
Eletrônico segue um conjunto de diretrizes que atuam em três frentes fundamentais: “(1)
Junto ao cidadão; (2) Na melhoria da sua própria gestão interna; (3) Na integração com
parceiros e fornecedores. Relacionado a legislação é criado, no âmbito do Conselho de
Governo, o Comitê Executivo do Governo Eletrônico através do decreto de 18 de outubro de
2000115, desde sua criação até o ano vigente foram criados outros quinze decretos incluindo o
mais recente decreto de Nº 8.414116 de 26 de fevereiro de 2015 que institui o programa Bem
Mais Simples Brasil, cria o Conselho Deliberativo e o Comitê Gestor do Programa. Em
termos de Lei, temos a Lei de Nº 12.965, de 23 de Abril de 2014 – Marco Civil da Internet,
que estabelece princípios, garantias e deveres para o uso da Internet no Brasil; a Lei de Nº
12.686, de 18 de julho de 2012 que normatiza a divulgação de documentos institucionais
produzidos em língua estrangeira, nos sítios e portais da rede mundial de computadores internet mantidos por órgãos e entidades públicos e a Lei de Nº 12.527, de 18 de Novembro
de 2011 – a Lei de acesso a informação que regula o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal;
altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de
2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.”
Segundo as formulações do governo o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE)
“tem como objetivo conectar todas as escolas públicas urbanas à internet, rede mundial de
computadores, por meio de tecnologias que propiciem qualidade, velocidade e serviços para
incrementar o ensino público no País. O Programa Banda Larga nas Escolas foi lançado no
dia 04 de abril de 2008 pelo Governo Federal, por meio do Decreto nº 6.424 que altera o
Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado
no Regime Público – PGMU (Decreto nº 4.769). Com a assinatura do Termo Aditivo ao
Termo de Autorização de exploração da Telefonia Fixa, as operadoras autorizadas trocam a
obrigação de instalarem postos de serviços telefônicos (PST) nos municípios pela instalação
115
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de infraestrutura de rede para suporte a conexão à internet em alta velocidade em todos os
municípios brasileiros e conexão de todas as escolas públicas urbanas com manutenção dos
serviços sem ônus até o ano de 2025. A gestão do Programa é feita em conjunto pelo
Ministério da Educação (MEC) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL),
em parceria com o Ministério das Comunicações (MCOM), o Ministério do Planejamento
(MPOG) e com as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais.”
As leis que regem e norteiam o programa os respectivos decretos: de Nº 2.598 (Aprova
o Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado
Prestado No Regime Publico - PGMU), o de Nº 4.769 (Revoga alínea “b” do inciso II do art.
7º do Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado
Prestado no Regime Público – PGMU) e o de Nº 6.424 (Altera e acresce dispositivos ao
Anexo do Decreto Nº 4.769)
De acordo com uma primeira aproximação com a realidade, busca-se melhor
apreender as finalidades das estratégias de “inclusão digital” como políticas direcionadas à
reestruturação desse modelo civilizatório, documentos esses que orientam a implantação das
inovações tecnológicas no Brasil e apontam os rumos tomados nesse ciclo de
desenvolvimento das forças produtivas e da sociedade. Tencionamos identificar o perfil da
população inserida nessas estratégias, consideradas na ótica oficial, como capazes de
promover o desenvolvimento desse projeto de sociedade. Portanto, a complexidade, que
atravessa essa lógica de relações na sociedade, exige cuidados na compreensão dos
fundamentos de sustentação dessas propostas e seus desdobramentos enquanto meios
estratégicos do sistema do capital à reprodução de seus interesses.
Conforme sinalizado anteriormente, os programas de “inclusão digital”, o programa,
“Governo Eletrônico” - Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC)117e o Programa Banda
Larga nas Escolas (PBLE)118 constituem-se como propostas voltadas a favorecer a inclusão
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O programa Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac) oferece gratuitamente conexão
à internet em banda larga - por via terrestre e satélite - a telecentros, escolas, unidades de saúde, aldeias
indígenas, postos de fronteira e quilombos. O Gesac é direcionado, prioritariamente, para comunidades em
estado de vulnerabilidade social, em todo o Brasil, que não têm outro meio de serem inseridas no mundo das
tecnologias da informação e comunicação. Disponível em <http://www.mc.gov.br/gesac> acesso em 17/07/2014.
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O Programa Banda Larga nas Escolas foi lançado no dia 04 de abril de 2008 pelo Governo Federal, por meio
do Decreto nº 6.424 que altera o Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo
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instalarem postos de serviços telefônicos (PST) nos municípios pela instalação de infraestrutura de rede para
suporte a conexão à internet em alta velocidade em todos os municípios brasileiros e conexão de todas as escolas
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digital e social no campo das inovações tecnológicas. Sendo assim, a escolha desses
programas se deve ao fato dos mesmos possuírem abrangência nacional e por terem como
objetivos centrais a viabilização do acesso à rede mundial de computadores. No entanto, o
fato que me chamou mais atenção diz respeito às particularidades e as contradições que eles
apresentam, já numa primeira aproximação com suas propostas.
No que se refere ao programa GESAC, observa-se que esse é o viabilizador do acesso
à internet em âmbito nacional, tendo o papel de principal fonte alimentadora de acesso à rede
mundial de computadores, de telecentros, unidades de saúde, escolas, entre outros. Entretanto,
ainda que esse programa seja destinado a todo território nacional, em suas entrelinhas, é
direcionado para as comunidades consideradas, no discurso do Estado, como comunidades em
“estado de vulnerabilidade social”, condição que nos remete, inicialmente, a questionarmos:
até que ponto, oferecer conexão à internet pode se constituir um fator capaz de retirar as
comunidades contempladas do chamado “estado de vulnerabilidade”?
Em relação ao PBLE, um aspecto que chamou mais minha atenção, diz respeito ao
fato de que a conexão à internet esteja direcionada a conectar todas as escolas públicas
urbanas além de que propõe incrementar o ensino público no país. A princípio parece
necessário entender qual é a concepção de escola pública urbana aplicada na leitura do
Ministério da Educação (MEC). Será que essas escolas públicas seriam escolas de ensino
fundamental e médio financiadas pelo Estado por meio de impostos e contribuições sociais da
classe trabalhadora? Ou, no entendimento do Ministério da Educação, as escolas públicas
urbanas seriam instituições de ensino no sentido mais amplo? Ora, ainda que a concepção de
escola pública urbana esteja relacionada aos âmbitos fundamental, médio e superior, que
fatores econômicos, sócio-políticos ou comerciais justificariam a inserção de instituições de
caráter superior privado, como as que se encontram elencadas nas metas de realização do
programa?
Inicialmente verifica-se que os programas em seus fundamentos e diretrizes mostram
ambiguidades e contradições nas diretrizes apresentadas, em termos da natureza e do perfil,
bem como o público-alvo a ser contemplado, além de incoerentes na definição das
instituições. A emergência de aprofundarmos desta análise se dá pela pouca suficiência sobre
a configuração das instituições e seus rebatimentos sobre a sociedade, em especial sobre o
significado dos interesses dessa implantação no âmbito regional. Daí propomos identificar

públicas urbanas com manutenção dos serviços sem ônus até o ano de 2025.” Disponível em
<www.governoeletronico.gov.br> acesso em 17/07/2014.
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quais são os impactos dos mesmos, sob o ponto de vista do desenvolvimento e das melhorias
às desigualdades sociais e como se apresentam nos níveis regionais no país?
Ao que indica, a apropriação das inovações tecnológicas ocorre de forma desigual na
sociedade brasileira, se tomamos como base o acesso à informatização no âmbito social e
regional. De acordo com a pesquisa publicada no jornal o Globo119 dia 26 (vinte e seis) de
junho de dois mil e quatorze, que tem por título a seguinte afirmativa: Um país meio
conectado, a pesquisa revela que a proporção de usuários de internet do país (percentual sobre
o total da população), teve uma elevação de 50% considerando o período de 2008-2013. Em
2008, tínhamos 34%, e em 2013 os usuários da internet são de 51%, apenas 27,2% dos
domicílios têm acesso à internet, a proporção por domicílio com computador por classe social
demonstra que a chamada classe (A) lidera o ranking com 98%, a chamada classe (B) 80%, a
chamada classe (C) 39% e as chamadas classes (D) e (E) com apenas 8%; no que tange às
áreas urbanas, o total é de 48%, enquanto a área rural é de apenas 15%.
Observando a realidade no país, de acordo com os dados mostrados a seguir, certas
disparidades sociais e regionais no Brasil, cuja dinâmica parece mais voltada a tender os
interesses de conciliação de interesses de acumulação do capitalismo, frente às contradições
por ele criadas, na qual a exploração do trabalho demonstra exigir medidas de controle social
ofuscadas nas relações sociais, cujas contradições demandam novas análises voltadas a
desvendar criticamente o significado dessa dinâmica civilizatória.
Portanto, para os interesses de nosso estudo, consideramos importante irmos além das
análises dessas dimensões das tecnologias como instrumentos técnicos, avançando à
compreensão das relações sociais entre o Estado e a sociedade civil, visto as mediações já
discutidas no segundo capítulo. Esta é uma das razões pelas quais, parte de nossa atenção tem
por objetivo examinarmos alguns aspectos referentes aos atuais programas de “inclusão
digital” adotados pelo governo brasileiro, com foco mais específico para a realidade do Rio de
Janeiro, mesmo de forma breve ilustram a dinâmica das mediações do governo. Ressaltamos
que não nos referimos a todos eles, mas, apenas faremos alguns destaques sobre os programas
“Governo Eletrônico”- Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac) e ao “Programa Banda
Larga”, implantado nas escolas e viabilizado pelo setor público como integrantes das
inovações tecnológicas.
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Disponível
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Por esta razão, entendemos que a via de análise correlata à funcionalidade do Estado
capitalista como mediador e viabilizador desses instrumentos “legais e burocráticos”
conformam as bases e os princípios operacionais, isto é, as leis, os decretos oficiais. A
concepção desses não se limita à forma aparente, em sua imediaticidade, nem surgem por
acaso, conforme esclarecemos no capítulo anterior. Mas, fazem parte da própria legalidade do
projeto macro que parece ter como função primordial regular e viabilizar o atual projeto de
desenvolvimento legitimado na emergência das inovações tecnológicas na sociedade, neste
caso, no Brasil. Objetiva-se aqui melhor compreender os rebatimentos dessas reformas e suas
determinações ao mundo do trabalho, nos âmbitos institucionais, educacionais, cujas novas
tecnologias se destinam à consolidação do atual modelo de sociabilidade e aos interesses do
sistema, permitindo identificarmos os níveis de desigualdades sociais e suas repercussões
regionais. No sentido a funcionalidade desses rearranjos institucionais estruturados
potencializam os interesses capitalistas, frente às sociedades num mundo em transformação e
de relações transnacionalizadas.
Tais instrumentos beneficiam tais interesses capitalistas como parte da implementação
de um projeto macro societário denominado “Sociedade da Informação”. Portanto, o PEBLE
está relacionado ao campo da educação, nesse caso especifico, relacionado as Instituições de
Educação do Ensino Superior com modalidade presencial e a distância. Podemos afirmar que
no tange a modalidade a distância que uma dessas formas que permite esse processo é o uso
de inovações tecnológicas como o microcomputador e a internet. O programa Banda Larga
nas escolas (PEBLE) está relacionado ao campo da educação, nesse caso especifico
relacionado às Instituições de Educação do Ensino Superior com modalidade presencial e a
distância. Enquanto modalidade da estrutura voltada a apoiar o ensino a distância no país e
uma das formas que permite o uso de do microcomputador e da internet como um meio de
realizar uma determinada atividade, como por exemplo, as chamadas aulas on-line, como
mostramos a exposição dos dados a seguir coletados em âmbito nacional, regional, Estadual e
municipal. No que diz respeito aos resultados em âmbito nacional verificamos que o ensino a
distância não é apenas inferior ao ensino presencial, os dados revelam que o total da
modalidade a distância é menos que a metade da modalidade presencial como demonstra o
gráfico abaixo:
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Gráfico 03 – Cursos por modalidade de ensino.

Total

2.709
ENSINO A DISTÂNCIA
ENSINO PRESENCIAL

5.563

Fonte: E-MEC Elaboração: da própria autora.

Vejamos mais detalhadamente apesar do ensino presencial ser predominante, é
expressivo o crescimento do ensino à distância no país. Mas, conforma-se certa disparidade
no âmbito regional, como se apresenta aqui, concentrado no total de cursos de todas as áreas
acadêmicas, sociais, tecnológicas, exatas, etc... e instituições de ensino publicas e privadas:
Gráfico 04 – Total de cursos por região.

TOTAL DE CURSOS POR REGIÃO
697
1604

CENTRO-OESTE
NORDESTE
1913

885

NORTE
SUL
SULDESTE

1143

Fonte: E-MEC Elaboração da própria autora.

Como vimos no gráfico acima A região Nordeste lidera o ranking com o maior
número em relação ao total das demais regiões, com 1913, em segundo lugar a região Sudeste
com o total 1604. A região Norte ocupa a terceira posição com o total de 1143, em seguida a
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região Sul com 885 e por fim ocupando a quinta posição a região Centro-oeste com 697
cursos no total.
Com o objetivo de verificarmos mais detalhadamente esses dados, além de termos
separado o total de cursos por região como ilustramos no gráfico anterior. Analisando-se
separadamente esses dados, por modalidades de ensino percebemos as diferenças postas entre
as modalidades e as regiões. Verificamos por exemplo, que a região Nordeste lidera os
rankings tanto na modalidade ensino a distância com 872 cursos ofertados quanto na
modalidade de ensino presencial. A região Norte é a segunda na modalidade ensino a
distância com 658 cursos e quarta na modalidade presencial com 819. A região Sudeste ocupa
o terceiro lugar com 492 cursos na modalidade ensino a distância e na modalidade ensino
presencial ocupa o segundo lugar com 1580 cursos, a região sul ocupa o quarto lugar na
modalidade ensino a distância com 346 cursos e na modalidade ensino presencial ocupa o
terceiro lugar. Por fim, temos a região Centro-Oeste com o menor número de cursos ofertados
tanto na modalidade distância com 341 cursos quanto na modalidade à presencial com 571
cursos ofertados.
A tabela abaixo nos permite uma melhor visualização dos dados coletados:

REGIÃO

ENSINO A DISTÂNCIA

ENSINO PRESENCIAL

Total Geral

CENTRO-OSTE

341

571

912

NORDESTE

872

1593

2465

NORTE

658

819

1477

SUL

346

1000

1346

SULDESTE

492

1580

2072

Total Geral

2709

5563

8272

Fonte: E-MEC Elaboração da própria autora.

Apresentaremos a seguir o arranjo das informações dos cursos nas duas modalidades
mencionadas anteriormente por Estados, cujos dados revelam certas heterogeneidades não
apenas entre as regiões, mas, como em relação a natureza dos cursos:
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Gráfico 05 – Cursos por modalidade
Gráfico 05 – Cursos por modalidade

Fonte: E-MEC Elaboração da própria autora.

Em relação aos municípios temos o seguinte resultado como mostra a soma dos cursos
tanto na modalidade a distância quanto na modalidade presencial o número de cursos superior
é menor em relação ao total do número dos municípios, observemos a ilustração no gráfico
abaixo:
Gráfico 05 – Total de cursos por modalidade e município.
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Fonte: E-MEC Elaboração: da propria autora.

Ao verificarmos a relação disponibilizada pelo E-MEC120 no Estado do Rio de Janeiro,
em maio de 2014 constatamos que se encontravam registrados um total de 58 (cinquenta e
oito) municípios e de 380 (trezentos e oitenta) cursos nessa região. Atualmente verificamos
que permanece o número de Municípios registrados, porém temos 5 (cinco) cursos ofertados a
mais, totalizando 380 (trezentos e oitenta e cinco). Em especial, identificamos que nesse
120

Disponível em < http://emec.mec.gov.br/> acesso em Maio/2014 e em Junho/2014.
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universo, a maioria dessas instituições é constituída de natureza privada, sobretudo, aquelas
que ofertam cursos à distância.
Em relação ao Rio de Janeiro, mais especificamente nos município de São Gonçalo e
Niterói, observamos que essas estratégias demonstram dimensões mais ideológicas, na
medida em que a relação entre o discurso do governo e a aplicação das medidas mostram
propósitos incoerentes, na medida em que, num universo amostral de um período de doze
meses constatam-se algumas mudanças. Em maio de 2014 quando foi feito o primeiro
levantamento dos dados encontravam-se credenciadas 19 (dezenove) instituições de ensino,
sendo que 14 (quatorze) dessas instituições se inserem na modalidade de ensino à distância.
Curiosamente, 08 (oito) dessas instituições121 atuam no Município de Niterói e no Município
de São Gonçalo, sendo 06 (seis) dessas instituições, de natureza privada. Anteriormente
existia um total de 19 (dezenove) instituições de ensino. Atualmente encontram-se
relacionadas 17 (dezessete) instituições de ensino de natureza privada credenciadas, contudo,
houveram dois descredenciamentos122 cujos motivos não se encontra especificado pelo órgão
responsável.
Em relação ao município de São Gonçalo podemos dizer que os dados se mantiveram
estáveis em maio de 2014. Existia um total ofertado de 18 (dezoito instituições) e atualmente
existem 17 com o descredenciamento123 de 1 (uma) instituição de ensino que, de acordo com
informações, o descredenciamento foi feito de forma voluntária por parte da instituição
interessada. No que diz respeito às modalidades ofertadas pelas instituições de ensino
permaneceram as mesmas, a presencial com 7 (sete) e a distância com13 (treze).
Esse movimento reflete as transformações que ocorrem nesse estágio de reestruturação
do capitalismo contemporâneo, em relação entre o as instâncias de natureza pública e o
privada. Essa suposta confusão pode ser derivada da chamada parceria “público-privada”,
uma das configurações das novas relações entre o Estado e o mercado na sociedade. Ao que
podemos identificar, o governo tem financiado instituições de ensino superior privadas, de
modo particular, as destinadas à modalidade de ensino à distância. Parece que esse
financiamento se destina ao público-alvo aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), que não obtém média mínima estipulada para ingressar nas universidades públicas
121

Universidade Salgado de Oliveira –UNIVERSO; Centro Universitário Internacional – UNITER; Faculdade de
Tecnologia e Ciência – FTC SALVADOR; Faculdades Integradas Maria Thereza – FAMATH; Faculdade
Anhanguera – UNIDERP; Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL; Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro – UNIRIO e Universidade Federal Fluminense – UFF.
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Conservatório de Musica de Niterói [credenciado em 12/04/1965 o descredenciamento publicado em
14/07/2014] e a Escola Superior de ensino Helena Antipoff --ESEHA [credenciada em 28/12/1984 e
descredenciada em 23/03/2015.
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Faculdade Tecnológica de São Gonçalo – FATESG, de Natureza Jurídica – Sociedade Empresaria Limitada.
[Credenciamento em 06/12/2002 e descredenciamento em 12/06/2013.]
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federais. No entanto, ao mesmo tempo, são ofertadas bolsas de estudo integrais nas
universidades privadas.
É importante levar em conta algumas considerações que acredito serem fundamentais,
como por exemplo; em se tratando particularmente, das modalidades de ensino presencial e a
distância mencionadas percebemos a atuação do Estado cada vez maior, o qual assume o
papel de intermediário das relações público-privada, além do cunho ideológico que se revela
na possibilidade de fazer um curso de nível superior. Tais dados suscitam levantarmos alguns
questionamentos: Será que essa modalidade do ensino a distância é uma forma que o Estado
Brasileiro encontrou de ampliar o ensino superior no Brasil? Qual é o vinculo empregatício
dos chamados tutores do Ensino a distância? Qual é o perfil desses alunos que acessam o
Ensino a distância? De que forma avaliam sua participação nessas modalidades de ensino?
É provável que não tenhamos respostas a essas questões, apesar de sua importância.
Entretanto, o meu objetivo foi verificar até que ponto o discurso do governo traduzido na
política de inclusão digital, em particular, programa Banda Larga nas Escolas se confirma e se
viabiliza na realidade? Um dos eixos principais seria analisar o desenvolvimento das forças
produtivas, onde a tecnologia sinaliza as formas de progresso para a sociedade. Como
exemplo intensifica-se uma das mais variadas inovações tecnológicas na sociedade
contemporânea, escolhemos o microcomputador e a internet. Estes aliam-se a diversas
atividades que conformam o atendimento as necessidades humanas e, sobretudo, constituem
importantes ferramentas para realização de interesses capitalistas.
No que concerne ao campo do Trabalho, em especial, em resposta a uma das questões
colocadas levantadas encontramos uma matéria na página da Universidade Federal de
Pernambuco124 que informa que os tutores de Ensino a Distância (EAD) do Ministério da
Educação e Cultura (MEC) recebem uma bolsa no valor R$765,00 e não tem vínculos
empregatícios. Isso denota uma das formas de exploração do trabalho.

124

Disponível em < https://www.ufpe.br/cead/index.php?option=com_content&view=article&id=508:tutoresde-programa-de-ead-do-mec-reclamam-de-bolsa-de-r-765-e-de-falta-de-vinculoempregaticio&catid=39:cead&Itemid=122> acesso em 18/06/2015.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Este estudo teve como propósito buscar subsídios que permitissem uma melhor
compreensão sobre o significado das inovações tecnológicas suas implicações ao trabalho, no
âmbito da reestruturação produtiva do capitalismo contemporâneo, com foco a realidade
brasileira e no Rio de janeiro. Procuramos entender as tecnologias em seu caráter social,
principalmente no que trata do mundo do trabalho, observando as novas formas de exploração
do trabalho, diante das transformações, enfatizando-se o papel do Estado no que se faz
imprescindível a dinâmica do capital, e em relação as expressões desses fenômenos nos níveis
de desigualdades sociais e regionais.
Meu interesse era descobrir a importância e o significado das tecnologias enquanto
resultado dos avanços das forças produtivas e as relações sociais, considerados como
fundamentos indispensáveis à compreensão da base material e objetiva da vida social, com
vistas a apreendermos as determinações econômicas e sociopolíticas que perpassam essas
relações. Por isso considero que o sistema produtivo em seus contextos de reestruturações e
em tempos de crise do modo de produção capitalista, tem implicações negativas sobre o
trabalho afetando os processos de exploração da força de trabalho. Somam-se á essas bases, a
influência do papel do Estado diante dos desmontes desse modelo civilizatório, colocando
desafios ao conhecimento social. Vimos que o Estado reforça as condições de classes, cria as
chamadas políticas sociais para validar estratégias capitalistas, onde os programas de inclusão
digital voltam-se a atender certos segmentos da sociedade, assumindo particularidades nos
diferentes níveis, regionais e sociais.
Após a realização deste estudo, avançamos na apreensão da realidade, em relação ao
significado do desenvolvimento das tecnologias no âmbito do capitalismo. A formação de
graduação nos possibilitaram a uma primeira aproximação com o tema, na elaboração do
trabalho de conclusão de curso. No entanto, permaneceram muitas interrogações, as quais me
impulsionaram a buscar um curso de mestrado que permitisse cada vez mais avançar em
busca de subsídios e aprofundamentos teóricos sobre o tema. Nesta oportunidade de
amadurecimento intelectual e teórico o presente estudo possibilitou-me compreender melhor
questões teóricas de grande importância ao conhecimento social, sobre o significado das
inovações tecnológicas, para além de sua dimensão técnica. Destacarmos principalmente, a
importância da concepção da base objetiva e material constitui como parâmetro central à
concepção das relações sociais e de produção na sociedade capitalista.
Identificamos, sobretudo, que no âmbito do conhecimento social a tecnologia deve ser
entendida como um “fenômeno social”, para além de sua dimensão instrumental e ideológica
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na sociedade capitalista, ao incluir sua ação nos processos de exploração da força de trabalho,
visto que as inovações tecnológicas estão atreladas a lógica do desenvolvimento das forças
produtivas, e se constituem como componentes decisivos das relações sociais e de produção
numa sociedade de classes, devendo serem entendidas como ferramentas facilitadoras á
obtenção da valorização do valor, portanto, funcionais ao sistema. Nesse estudo apreendemos
a tecnologia como uma força produtiva, que não está dissociada do processo histórico.
Para tanto, mergulhamos um pouco na história cujas reflexões, mostram que a
tecnologia não é uma relação meramente técnica mais, sobretudo, uma relação social, se faz
presente na sociedade, ou podendo existir em menor escala, a depender das particularidades e
dos limites de uma determinada época histórica. Ao verificarmos os modos de produção que
antecederam ao modo de produção vigente, percebemos que a tecnologia já existia, pois não
se trata de algo que surgiu no modo de produção capitalista, mas da relação que homens
estabelecem com a natureza para manutenção a sua existência. No entanto, verificamos que as
tecnologias são o meio através do qual o capital se apropriou dessa relação entre os homens e
a natureza, mas que a tecnologia está sob seu o comando e domínio do sistema, o que denota
que essa relação se configura como uma forma especifica de se viver em sociedade.
O dialogo com alguns teóricos como Karl Marx, Antunes, Chesnais, Veloso, Katz,
Mészários, Netto, Fernandes, foram fundamentais e muito contribuíram para uma analise
crítica dessa sociedade atravessada por contradições. Os fenômenos estudados me ajudaram a
aprofundar a discussão sobre a dinâmica capitalista, a concepção de progresso pelos avanços
da tecnologia, ao mesmo tempo, relacionando-se às relações de classe, as reformas ligadas ao
mundo do trabalho, o papel do Estado enquanto mediador das relações sociais, dos conflitos
entre capital e trabalho, mas, sua tendência em conservar mecanismos que favorecem os
interesses do sistema. Destaca-se outro fator relevante como a compreensão da lógica da crise
no capitalismo, ao contrário do que se expressa no chamado senso comum, as crises elas não
são apenas inerentes, como fundamentais à reprodução do sistema. É certo que essas não
acontecem de forma igual, nem tão pouco ocorrem nas mesmas proporções nos países. Mas,
servem de estruturas preciosas ao sistema e justificam as mudanças que implicam na (re)
organização da sociedade.
Percebemos que é incorreto apreendermos a dinâmica dessa ordem social dissociando
economia e política. Aliás, inúmeros fatores devem ser considerados para que tenhamos uma
maior aproximação a cerca do desenvolvimento da dinâmica da sociedade capitalista. A
análise histórica se constitui o elemento de grande valia, pois nos permite verificar como os
fenômenos se expressam na realidade, permitindo compreender e explicar as projeções e
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tendências do desenvolvimento da sociedade, com destaque a dinâmica da relação entre forças
produtivas e relação de Produção.
Vimos que a partir da chamada I Revolução Industrial, não apenas surgiram novas
tecnologias, mas, sobretudo, demarcaram-se mudanças na sociedade, nas atividades laborais
que eram antes, exercidas com ferramentas manuais, cujo desenvolvimento das forças
produtivas pelo trabalho, são substituídas por máquinas. Seguindo as reflexões outros
acontecimentos mereceram nossa atenção, pois demarcaram outras modificações de igual ou
maior importância, a II Revolução Industrial, além das guerras mundiais, fatos resultantes dos
imperativos dessa ordem econômica, e que trouxeram profundas mudanças na sociedade.
Vimos que o processo de reestruturação produtiva mudou radicalmente, a lógica dos
processos produtivos e trouxeram implicações seríssimas ao mundo do trabalho, o capital
forjou novas formas de exploração do trabalho utilizando a tecnologia como meio facilitador
para a viabilização da valorização do valor, acarretando aumento do desemprego, a expansão
do trabalho morto através do avanço das forças produtivas e das novas tecnologias.
Por sua vez, identificamos que o projeto Neoliberal através de seus suportes
financeiros e econômicos, Fundo Monetário Internacional - FMI e Banco Mundial ambos com
suas políticas de ajustes estruturais geraram as mais latentes formas de degradação condições
das forças de trabalho de grande parte da sociedade, de modo particular, aquelas partes que
não possuem acesso a soma da riqueza social, contraditoriamente produzida por esses.
Com o projeto Neoliberal em curso, verifica-se um significativo esfacelamento dos
direitos sociais, somado a desregulamentação dos serviços sociais por parte do Estado. Essa
nova etapa o capitalismo monopolista imperialista encontra-se regulado no regime de
acumulação predominantemente financeiro. De acordo com Chesnais (2001) essa etapa é
assinalada por dois fenômenos:
“o primeiro é a reaparição maciça junto ao salário e ao lucro e, ao mesmo tempo,
fazendo pagar o acréscimo de impostos, das receitas resultantes da propriedade de
títulos da divida pública e de ações. O segundo é o papel representado pelos
mercados financeiros na determinação das principais grandezas macroeconômicas
[consumo, investimento e emprego]” (CHESNAIS, 2001 p. 10)

Com fundamento no capital financeiro, ou nos termos de Marx capital-dinheiro,
altamente centralizado, este parece adquirir vida própria diante do capital produtivo frente a
novas formas de acumulação.
Por fim, observamos numa perspectiva em escala mundial, a exasperação da
concentração do capital internacional, por meio das instituições financeiras, bancos e fundos
de investimentos; igualmente, ocorre a gradual centralização do capital em grupos
transnacionais, provenientes de fusões e aquisições de bancos e industriais. A questão mais
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importante no âmbito do desenvolvimento das novas tecnologias está em identificarmos o
lugar do trabalho nessas dimensões, visto que a tecnologia tende a sua redução e quiçá?,
torná-lo obsoleto em certos setores, no âmbito da reestruturação produtiva no capitalismo
contemporâneo, cujas modestas apreensões e resultados compõem um processo de aquisição
de conhecimentos que não se esgotam nesta etapa.
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