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Resumo

Este artigo tem por objetivo discutir o papel desempenhado pelas ciências naturais no avanço
da degradação ecológica, tendo em vista a sua aplicação tecnológica como força produtiva do
sistema capitalista de produção. Para alcançar este objetivo, o trabalho ancora-se nas obras de
Karl Marx e István Mészáros. Enfoca-se, em um primeiro momento, o tipo de socialidade do
modo de produção capitalista. A imagem sugerida por Marx, a do fetichismo da mercadoria,
representa, de forma sintética, o modo de existência dos homens no sistema sociometabólico
do capital: eles são submetidos ao processo de inversão das relações sociais em relações mate-
riais. Esta inversão constitui a base na qual se desenvolvem as práticas produtivas capitalistas
e, além disso, permite entender a forma alienada que assumem as ciências da natureza, por
meio da qual as finalidades humanas acabam sendo deprimidas em razão da urgência deman-
dada pelo desenvolvimento das bases materiais da reprodução do capital, em especial, dos
meios de produção. Em seguida, procura-se refletir sobre as determinações socioeconômicas
das ciências naturais e da tecnologia produtiva. O envolvimento cada vez maior das ciências
nas práticas produtivas capitalistas, tornando-as “ciências abstratamente materiais”, promoveu
enormes avanços na produtividade do trabalho e no desenvolvimento tecnológico das forças
produtivas. No entanto, este envolvimento se fez ao preço de uma permanente contradição
entre necessidades humanas e necessidades de acumulação capitalista. Esta relação conflitu-
osa acaba por ser o estopim das forças destrutivas do capital. Assim, como terceiro momento
da reflexão, avalia-se que, depois de alcançar o zênite dos processos de acumulação autopro-
pelida, o sistema capitalista, em razão das dificuldades em fazer avançar a reprodução ampli-
ada do valor de troca, libera e faz crescer seu potencial destrutivo, afetando de forma direta e
negativa a natureza como um todo, pela dilapidação intensa dos recursos naturais, pelo des-
perdício desmedido de bens materiais e pela poluição desenfreada da biosfera. Isso ocorre
porque há, no estágio atual de desenvolvimento, a crescente dissociação e contraposição entre
valor de uso e valor de troca. Nesta contraposição, dado que o fator preponderante é o valor
de troca, os valores de uso dos recursos ecossistêmicos são envolvidos, de forma crescente,
nos processos de destruição, em razão da necessidade de se acelerar o ciclo da reprodução do
capital. Dessa maneira, discute-se os compromissos de valor da ciência, buscando-se desmis-
tificar a sua propalada neutralidade e as concepções ilusórias de que as soluções para os pro-
blemas ecológicos poderiam ser encontradas em expedientes técnicos e instrumentais de seu
próprio campo de atuação, enquanto se deixa fora de cogitação a transformação radical das
relações sociais capitalistas. Por conseguinte, como a ciência é cativa do capital, na realidade,
o real culpado pela destruição da natureza é o próprio capital, em que pese o protagonismo
subalterno da primeira. Por isso, para reconfigurar a ciência e a tecnologia, no sentido de ree-
quilibrar suas relações com a natureza, é necessário instituir uma nova forma de sociabilidade,
socialista, onde as necessidades humanas e os recursos ecológicos não estejam à mercê das
mediações alienadas do valor de troca.
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Introdução

O potencial destrutivo atual que o sistema capitalista de produção apresenta deixa em

aberto a seguinte pergunta: qual a participação do desenvolvimento científico e tecnológico na

intensificação e nos desdobramentos deste fenômeno?

É comum se atribuir à busca incessante do lucro uma das causas da dilapidação da na-

tureza. As práticas da ciência e da tecnologia, mobilizadas para este serviço, constituem força

muito importante na produção dos efeitos colaterais de sua aplicação capitalista. Por esta ra-

zão, a articulação da ciência e da tecnologia no processo de produção do capital potencializa a

exploração predatória dos recursos da natureza e incrementa os níveis de poluição da biosfera.

Por meio de uma discussão teórica, não partimos do pressuposto segundo o qual os

programas científicos padecessem de uma inerente e exclusiva má orientação e de uma imper-

feita aplicação, gerando efeitos nefastos, o que, por certo, nos conduziria a buscar as soluções

na esfera estritamente técnica e instrumental. Não é nosso intuito adentrar nos problemas ci-

entíficos específicos das diversas disciplinas das ciências naturais. Consiste, a rigor, em pro-

curar as causas dos efeitos indesejados na constituição capitalista da ciência e na aplicação

capitalista da tecnologia por ela desenvolvida.

Para tentar discutir os problemas concernentes aos aspectos destrutivos da produção

capitalista vigente, nosso enfoque tem como base as obras de Karl Marx e de István Mészáros.

Através de suas contribuições, nosso objetivo é abordar o fulcro nodal da mobilização da ci-

ência e da tecnologia como forças produtivas voltadas para a expansão em escalada ampliada

da acumulação capitalista.

Com a ajuda destes dois pensadores, nossa proposta é mostrar os fundamentos materi-

ais que fazem emergir a força destrutiva do capital em três momentos. O primeiro aspecto a

ser abordado diz respeito a entendermos os desdobramentos do fenômeno da mistificação

prática operada pela abstração das relações humanas substantivas, transmutadas em relações

materiais sob a égide do capital, base da transformação da ciência e da tecnologia em campo

de atividades alienadas. Em seguida, discutiremos os problemas concernentes às manifesta-

ções deste enraizamento prático das ciências e da tecnologia no solo das determinações alie-

nadas do capital. Por último, a necessária crítica a ser feita dos compromissos de valor assu-

midos pela ciência e pela tecnologia no sistema capitalista de produção.
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Inversões práticas capitalistas: alienação e reificação das relações sociais

O primeiro passo para discutirmos, mais adiante, os problemas do enraizamento socio-

econômico da ciência e da tecnologia é sabermos no que consiste esta base social e econômica

sobre a qual a ciências da natureza se desenvolvem. Qual a sua natureza e seus efeitos na vida

dos homens? Em que consistem?

É neste sentido que vem à tona a famosa imagem cunhada por Marx, segundo a qual,

na sociabilidade do capital, os homens relacionam-se materialmente entre si, ao passo que os

produtos do seu próprio trabalho se relacionam socialmente. Essa sociabilidade faz com que

os produtos da atividade humana passem a dirigir a conduta dos homens. Este é o resultado do

estabelecimento bem-sucedido do sociometabolismo do capital, implicando, necessariamente,

colocar às avessas as relações, de modo que a relação social definida entre os homens assuma

a “forma fantasmagórica de uma relação entre coisas” (MARX, 2004, p. 94). Fantasmagoria

essa que transparece no fato de o caráter social do trabalho aparecer como qualidade intrínse-

ca dos produtos deste mesmo trabalho. Nestas condições, o caráter social do trabalho aparece

nas mercadorias sob a forma de seu valor. As relações entre os homens se realizam indepen-

dentemente da vontade própria dos indivíduos particulares pela troca de mercadorias mediante

a equiparação quantitativa de seus valores.

Isso se dá dessa forma porque os produtos do trabalho, em todas as suas variedades,

representam, na verdade, o resultado de trabalho humano, independentemente das formas

úteis e concretas em que este venha a se cristalizar. Para serem objetos de troca comercial, os

produtos do trabalho devem ter em comum o fato de serem dispêndio de força humana de

trabalho, gasto de nervos, músculos, sentidos e cérebro do homem. Esta uniformidade iguala-

dora dos diferentes tipos de trabalho concreto é chamada de trabalho abstrato. As mercadorias

só se trocam, em uma relação de valor, sob determinadas proporções de seus valores de uso

quando se igualam na quantidade de trabalho abstrato. O caráter social dos trabalhos particu-

lares concretos e específicos só se manifestam, pois, na relação de valor estabelecida pelo

comércio de trocas de mercadorias.

A determinação quantitativa do valor nada mais é do que o valor de troca, que, por sua

vez, se expressa no intercâmbio mercantil como preço. É a quantidade de trabalho abstrato

contido nas mercadorias que representa os seus respectivos valores de troca. Por isso, as mer-

cadorias só efetivam uma relação de valor quando seus valores de troca se igualam, enquanto

quantidades iguais de trabalho humano abstrato que elas contêm. É preciso, então, haver

igualdade entre os valores de troca das diferentes mercadorias para que elas possam ser troca-
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das sob certas proporções de seus valores de uso. No ato de troca, não se equiparam valores

de uso das mercadorias. Elas não podem ser igualadas sob este critério, pois possuem utilida-

des qualitativamente diferentes, formas corpóreas e naturais inigualáveis. Elas se equiparam

pelo princípio do valor de troca. Assim, como o trabalho abstrato é a substância do valor, e

sua expressão quantitativa assume a forma do valor de troca, as mercadorias expressam “uma

mesma substância social, o trabalho humano; seu valor é, portanto, uma realidade apenas so-

cial, podendo manifestar-se, evidentemente, na relação social em que uma mercadoria se troca

por outra” (MARX, 2004, p. 69).

Os produtos do trabalho são convertidos em mercadorias no momento em que se passa

a produzir não mais para o consumo imediato, mas para a troca. Mas, na sociedade capitalista,

não apenas os produtos são destinados para a troca mercantil, mas os trabalhadores também se

convertem em mercadorias, pois precisam vender-se a si mesmos, como força de trabalho,

para obter um montante de valor em troca, que é o salário. Para obter os recursos necessários

para sua sobrevivência, o trabalhador vende sua força de trabalho ao capitalista, proprietário

dos meios de produção. Ser trabalhador é trabalhar para o capitalista.

Na realidade, como até a força de trabalho torna-se mercadoria, as relações que se es-

tabelecem na sociedade produtora de mercadorias se realizam através dos processos homoge-

neizadores do trabalho abstrato. Há, portanto, a redução e a padronização uniformizadora dos

aspectos qualitativos e concretos do trabalho (englobando os produtos do trabalho, os homens

e seus meios de produção) a um único denominador comum de medida: a comensurabilidade

universal do valor de troca quantitativo e abstrato. Este processo representa “a transformação

abstrata/redutora das relações humanas diretas em conexões materiais e formais reificadas”

(MÉSZÁROS, 2009a, p. 39, grifo do autor). Isso acarreta que as relações sociais entre os in-

divíduos se realizam de uma forma alienada, sob a mediação dos valores de troca das merca-

dorias que se intercambiam no mercado.

Dessa forma, a alienação das relações sociais e sua ocultação sob a forma de coisas-

-mercadorias (reificação) constituem dois fatores imprescindíveis para o amadurecimento das

relações capitalistas. A força de trabalho, a mercadoria dos trabalhadores, tem um valor de

troca que se apresenta na forma do montante monetário do salário; os meios de produção têm

um valor de troca que está contido em seu preço. O especial interesse da produção capitalista

de mercadorias consiste em, mediante o emprego das forças de trabalho e dos meios de pro-

dução no processo produtivo, obter uma massa de valores cristalizada nas mercadorias fabri-

cadas em um montante maior do que o montante inicial expressado pela compra da força de

trabalho e dos meios de produção antes de colocá-los em funcionamento. Este excedente de
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valor, esta quantidade a mais de trabalho abstrato, é a mais valia, a fonte do lucro capitalista, o

objetivo primordial da classe burguesa.

Na medida em que força de trabalho e meios de produção são transformados em ex-

pressões do valor de troca, eles passam a atuar ativamente na expansão cumulativa e ampliada

do valor, como partes orgânicas do capital. O primeiro como capital variável; o segundo, co-

mo capital constante. O capital constante apenas repõe na mercadoria fabricada o valor nele

contido. O capital variável, por outro lado, é o que possui a peculiar capacidade de criar valor.

Ele reproduz na mercadoria o montante de valor correspondente ao seu salário a ainda cria o

excedente não pago e apropriado pelo capitalista, a mais valia. As mercadorias produzidas

contêm não apenas o valor do capital variável e constante, mas também a quota de mais valia.

A acumulação do capital representa, assim, o processo de produção em escala sempre cres-

cente da mais valia através da exploração da força de trabalho, ou, em outras palavras, através

da subordinação do trabalho ao capital.

O propósito fundamental da produção material da existência não é certamente o aten-

dimento de necessidades humanas, mas a acumulação do capital, através da reprodução do

valor de troca, inscrito nas mercadorias, trazendo consigo a parcela de mais valia arrancada ao

trabalhador. A alienação da riqueza concreta dos valores de uso e da heterogeneidade das re-

lações humanas e sua subordinação a este objeto dotado de força própria, o capital, se dá para-

lelamente à maximização do poder controlador quantitativo da riqueza abstrata representada

pelo valor de troca autoexpansível.

O enraizamento socioeconômico da ciência e da tecnologia

Na indústria, os meios de produção, enquanto “órgãos do cérebro humano criados pe-

la mão humana; força do saber objetivado” (MARX, 2011, p. 589, grifos do autor), incorpo-

ram as capacidades humanas crescentemente multifacetadas e complexificadas. Esta é a des-

crição sumária do que significa a aplicação tecnológica dos desenvolvimentos científicos.

Por certo, o grande salto do capital para promover, com a ajuda da ciência, o avanço

das forças produtivas dependeu do rompimento da unidade entre o trabalhador e seus meios

de produção. Esta foi a premissa necessária. Outro aspecto importante foi o fato de o indiví-

duo realizador da ciência ter se emancipado da cosmovisão teológico-política, abrindo-se,

com isso, maior espaço de liberdade para a pesquisa objetiva das legalidades da natureza. Na

mesma medida em que a força controladora da religião era excluída do cenário da ciência, a
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ligação entre esta e a produção econômica pôde ser realizada, porém sob a batuta das deter-

minações alienadas do capital (MÉSZÁROS, 2007c).

Nas sociedades pré-capitalistas, a produção econômica tinha como eixo orientador de

sua regulação o valor de uso em sintonia com o atendimento de necessidades humanas. A

produção voltada para estas necessidades interpunha restrições e limitações ao incremento do

sobretrabalho (trabalho excedente). Como não havia a necessidade de acumulação de riqueza

abstrata, ou sendo esta determinação ainda marginal ou intersticial, os valores de uso apresen-

tavam alto índice de utilização e reutilização. Na medida em que não se colocava o objetivo

do excedente econômico do valor de troca, as forças produtivas não experimentaram o pro-

gresso que se verificará no capitalismo (MÉSZÁROS, 2007b; 2009b).

A ciência torna-se uma força produtiva do capital na medida em que é mobilizada para

aperfeiçoar as condições tecnológicas do processo produtivo. Pelo desenvolvimento dos mei-

os de produção, em diversidade e quantidade, ela cumpre o papel essencial de aumentar a

produtividade do trabalho sem que seja exigido maior dispêndio de força de trabalho na pro-

dução de mercadorias. O aumento da produtividade traduz-se na maior quantidade de produ-

tos fabricados e na diminuição do valor individual de cada exemplar do produto. Ao mesmo

tempo que barateiam as mercadorias, pela diminuição do tempo de trabalho necessário à pro-

dução delas, os meios de produção desenvolvidos pela ciência elevam, por outro lado, o tem-

po de sobretrabalho, sem que seja exigido necessariamente o alongamento da jornada de tra-

balho. Neste processo, aumenta-se a composição orgânica do capital; ou seja, há o aumento da

massa de meios de produção no processo produtivo, o que significa o decréscimo da partici-

pação da força de trabalho na composição do valor das mercadorias.

O encurtamento do tempo de trabalho necessário para alongar o tempo excedente re-

presenta, assim, a força motivadora da modernização dos aparatos produtivos. O crescimento

do capital sob a forma constante, no interior do processo produtivo, nada mais é do que o fator

que melhor condiz com a tendência do capital em incorporar e submeter a si o trabalho vivo.

É a forma na qual o capital adquire amplo domínio sobre a força de trabalho (MARX, 2004;

2011).

Ao incorporarem a ciência, os meios de produção manifestam, por força desta tendên-

cia irreprimível, o acúmulo e a concentração do saber desenvolvido socialmente. Porém, sob o

domínio do capital, “um modo de trabalho determinado aparece aqui diretamente transposto

do trabalhador para o capital na forma da máquina, e por meio dessa transposição sua própria

capacidade de trabalho é desvalorizada”. Esse processo conta com a mediação das ciências, já

cativas “a serviço do capital” (MARX, 2011, p. 587). O processo produtivo, antes comandado
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pelo homem, passa a ser ditado pelas máquinas, e faz com que o processo industrial aumente

o controle estrito das forças da natureza nele mobilizadas e aplicadas. O capital transforma-se,

mediante estas modificações no interior das práticas produtivas, em critério que determina e

condiciona as ciências naturais quando colocadas a serviço da produção de mercadorias.

Confrontando-nos com os fenômenos alinhavados, é fácil ver que a atividade científica

não pode escapar das determinações estruturais da ordem estabelecida. A ciência e a tecnolo-

gia, enquanto elementos constitutivos das forças produtivas, correspondem a atividades hu-

manas realizadas na sociedade de classes. O seu desenvolvimento é determinado pela contra-

dição entre capital e trabalho. Vinculando-se às necessidades alienadas da reprodução amplia-

da do valor de troca, o capital, como “contradição em processo”,

traz à vida todas as forças da ciência e da natureza, bem como da combinação social
e do intercâmbio social, para tornar a criação da riqueza (relativamente) independen-
te do tempo de trabalho nela empregado. Por outro lado, ele quer medir essas gigan-
tescas forças sociais assim criadas pelo tempo de trabalho e encerrá-las nos limites
requeridos para conservar o valor já criado como valor. As forças produtivas e as re-
lações sociais – ambos aspectos diferentes do desenvolvimento do indivíduo social –
aparecem somente como meios para o capital, e para ele são exclusivamente meios
para poder produzir a partir de seu fundamento tacanho [o valor] (MARX, 2011, p.
589).

Este é o problema de fundo. O desenvolvimento científico alcançado possui, como fio

condutor, como implicação necessária, a reprodução alienada do trabalho abstrato na socieda-

de de mercadorias. Por força destas determinações, as ciências da natureza desenvolvem-se,

segundo afirma Marx (2008) e Mészáros (2007a) reforça, como uma “ciência abstratamente

material”, pois fixam sua atividade nas condições estritamente materiais do intercâmbio entre

o homem e a natureza através da indústria. Ao mesmo tempo, tendem a desconsiderar a

“agência humana” de suas considerações. Mas essa fixação nas condições materiais não é um

fim em si mesmo. Na verdade, o lado material das operações produtivas só importa desde que

os produtos do intercâmbio entre o homem e a natureza constituam os veículos materiais do

valor. O “corpo inorgânico do homem” só tem serventia se ele encapsula relações sociais rei-

ficadas.

É por esta razão que a ciência torna-se, para o capital, um meio para produzir não a

abundância de riqueza concreta, que satisfaça as necessidades humanas genuínas, senão para

ampliar a produção da riqueza abstrata. Dessa forma, “a tendência do capital para atribuir à

produção um caráter científico é contrabalançada pelas limitações mais íntimas do capital;

isto é, pela necessidade paralisante e anti-social de ‘manter, como valor, o valor já criado’,
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para conter a produção dentro da base limitada do capital” (MÉSZÁROS, 2007c, p. 198, gri-

fos do autor).

Ciência e Tecnologia: os compromissos de valor

A ciência equivale apenas a uma parte do complexo da produção capitalista. Para

Marx, “o desenvolvimento da ciência, esta riqueza ideal e ao mesmo tempo prática, é apenas

um aspecto, uma forma, em que se manifesta o desenvolvimento das forças produtivas huma-

nas, i.e, da riqueza” (2011, p. 446, grifos do autor). Durante o período histórico de ascensão

do modo capitalista de produção, o desenvolvimento das forças produtivas e sua articulação

tecnológica seriam impensáveis sem a expressiva e relevante participação das realizações ci-

entíficas.

Mas a questão é que a estrutura social antagônica, sobre a qual as ciências naturais en-

contram o seu solo de operação, remete a reconhecer a existência de duas grandes alternativas

sociais hegemônicas de controle do sociometabolismo como um todo: capital e trabalho. Por-

tanto, é inevitável que, ao lado da objetividade manifesta pelos avanços científicos, esteja

presente também um conjunto insuprimível de valores excludentes que surgem a partir das

premissas objetivas do quadro estrutural de subordinação do trabalho ao capital. Defender que

a ciência possa obter um desenvolvimento autônomo das determinações sociais alienadas do

capital representa uma extrapolação demasiadamente ingênua para ser levada a sério. Seria o

mesmo que postular que a orientação das pesquisas fosse colocada somente pelas condições

internas, impessoais, não ideológicas de uma idealizada ciência neutra e isenta de valores.

Assim, o fato é que

a ciência e a tecnologia estão sempre profundamente inseridas nas estruturas e de-
terminações sociais de sua época. Consequentemente, não são nem mais “impessoais
e não-ideológicas”, nem mais ameaçadoras do que qualquer outra prática produtiva
importante da sociedade em questão (MÉSZÁROS, 2007c, p. 265).

Este é o aspecto específico da ciência e da tecnologia modernas. Elas encontram-se

submetidas às mesmas contradições que emanam das interações sociais produtivas sob o es-

teio do capital. Posto isto, se vem ocorrendo e se evidenciando cada vez mais os efeitos dano-

sos sobre a natureza, torna-se necessário verificar estas consequências no marco da constitui-

ção capitalista da ciência e da tecnologia. A primeira coisa a se notar é que as formas e práti-

cas da ciência constituem “manifestações específicas da alienação e da divisão do trabalho

prevalecentes” (MÉSZÁROS, 2007c, p. 248). Sendo assim, as potencialidades criativas e

produtivas das tendências científicas em desdobramento são contrabalançadas pelas realidades
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destrutivas despertadas pela estrutura antagônica do sociometabolismo do capital. Neste sen-

tido, o avanço da produção capitalista, que esgota os recursos naturais e humanos, não poderia

deixar de contar com a colaboração dessas práticas científicas, exatamente porque elas estão

imbricadas, como elementos particulares ativos, no interior de práticas capitalistas de produ-

ção.

Há, dessa forma, duas perspectivas a se considerar. No que concerne aos aspectos po-

sitivos da produção capitalista, a disjunção entre valor de uso da mercadoria e seu valor de

troca acabou fomentando as potencialidades produtivas. Em vista disso, “os objetivos da pro-

dução não mais estão diretamente atados (e subordinados) às limitações do consumo dado,

mas podem antecipar-se significativamente a ele, estimulando, na forma de sua nova recipro-

cidade, tanto a produção como a ‘demanda conduzida pela oferta’” (MÉSZÁROS, 2009b, p.

660). Por força desta ruptura, liberaram-se as forças socioprodutivas a serem empregadas na

expansão qualitativa e quantitativa da produção.

Mas esta questão precisa ser vista sob uma perspectiva histórica. Na fase da ascensão

do capital, “a auto-reprodução ampliada do capital e a produção genuína podem coincidir

num sentido positivo” (MÉSZÁROS, 2009b, p. 699, grifo do autor), e nessa convergência,

aumentar as forças produtivas sociais e deixar aberto o caminho para, segundo as palavras de

Marx, “a grande influência civilizadora do capital”. Nesta fase de progressão, o capital ex-

pressa uma dimensão destrutiva. Mas o caráter destrutivo pode ser, até certo ponto, absorvido

como uma aquisição positiva do sociometabolismo do capital. Este aspecto se caracteriza pelo

fato de que o capital “revoluciona constantemente, derruba todas as barreiras que impedem o

desenvolvimento das forças produtivas, a ampliação das necessidades, a diversidade da pro-

dução e a exploração e a troca das forças naturais e espirituais” (MARX, 2011, p. 334). Por-

tanto, conforme observa Mészáros (2007b, 2009b, 2011), a fase de ascendência histórica do

capital é marcada pela destruição produtiva, em que as conquistas produtivas podiam ser

genuinamente integradas dentro do sistema e operacionalizadas em benefício da continuidade

da reprodução social.

No entanto, ao mesmo tempo em que a disjunção entre troca e consumo fora respon-

sável por provocar estes avanços na produção, definindo-se como uma força positiva de di-

namização social, ela prenunciou, por outro lado, aspectos virtualmente problemáticos, que,

no decorrer do tempo, acabaram se tornando realidade (MÉSZÁROS, 2007c; 2009b). Na atual

crise estrutural do capital, avança a tendência de a autorreprodução do valor de troca tomar

um rumo dissociado da criação da riqueza concreta, inerentemente qualitativa e multifacetada,

do valor de uso. De fato, se o capital é inteiramente dependente da circularidade de seu pro-
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cesso de reprodução, é muito oportuno, olhando desta perspectiva, que os valores de uso se-

jam não apenas subutilizados, mas também que tenham seu ciclo de vida útil conveniente-

mente diminuído.

Como o capital se desenvolve contraditoriamente, as próprias bases de produção do

valor são crescentemente solapadas pelo processo de acumulação. Em primeiro lugar, em fun-

ção do aumento da composição orgânica do capital. Em segundo, pelo fato de que o aumento

do desemprego decorrente da diminuição da força de trabalho como fator de produção acarre-

ta a redução da massa de consumidores capazes de efetuar as relações de troca e, assim, efeti-

var o valor embutido nas mercadorias. Isso representa limites bastante graves à reprodução

capitalista que ora se refugia na esfera financeira, especulando através do capital fictício, ora

promove e amplia aquilo que Mészáros (2007c; 2009b) denomina de taxa de utilização de-

crescente dos bens, serviços, meios de produção e também da força de trabalho.

A taxa de utilização decrescente é acionada visando abreviar o ciclo reprodutivo do

lucro. Essas determinações anunciam a emergência da fase caracterizada pela produção des-

trutiva, onde o caráter destrutivo agrava-se através da paulatina perda da capacidade do capi-

tal em continuar promovendo a autorreprodução do valor. Como antídoto a esta dificuldade, o

capital passa violentamente a consistir em “uma invasão universal basicamente insustentável,

com o esgotamento dos domínios a invadir e subjugar” (MÉSAZÁROS, 2009b, p. 253, grifo

do autor). Desdobramento ameaçador que surge no horizonte apesar da reciprocidade até certo

ponto positiva entre produção e consumo, entre autorreprodução do capital e produção de

valores de uso (produtos de consumo e meios de produção). Nesta fase de crise estrutural do

capital, a ciência e a tecnologia

em seu modo real de articulação e funcionamento, estão inteiramente implicadas
num tipo de progresso simultaneamente produtivo e destrutivo. Esta condição não
pode ser consertada separando-se o lado produtivo do lado destrutivo para seguir
apenas o primeiro. A ciência e a tecnologia não sairão de sua situação extremamente
problemática por qualquer ‘experiência do pensamento’, por mais bem intencionada
que seja – pela qual elas só participariam em investimentos produtivos e se recusari-
am a ter qualquer coisa a ver com a dimensão destrutiva de tais investimentos –, mas
somente se forem radicalmente reconstituídas como formas da prática social
(MÉSZÁROS, 2009b, p. 265, grifo do autor).

Pouco importa para o capital se um bem é consumido em sua máxima extensão de vi-

da útil, ou, em contraste, não seja nem sequer utilizado uma única vez. A única modalidade de

“utilidade” que importa, do ponto de vista do capital, é se a relação de troca, e a realização do

lucro que com ela está prestes a se efetivar, consuma-se de forma satisfatória. Disso decorre o

planejamento da obsolescência programada a ser embutida nas mercadorias, que reduz sua
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vida útil e acelera o ciclo da circulação de mercadorias, abreviando, consequentemente, o

tempo de reprodução do lucro. Não é de surpreender que a ciência e a tecnologia se engajem

nestes propósitos, ao invés de dedicarem-se a desenvolver a “taxa de utilização ótima”

(MÉSZÁROS, 2009b, p. 633, grifos do autor). Inevitavelmente, essas práticas trazem consigo

o aumento do índice de perdularismo e de desperdício, tanto na produção quanto no consumo.

O impacto direto no meio ambiente se dá, então, seja pelo esgotamento dos recursos naturais,

seja pela poluição em massa de amplos espaços ecossistêmicos, em função da utilização de

tecnologias poluentes e recursos não renováveis, por serem mais baratos, e pelo consumo de-

senfreado ocasionado pela produção de necessidades artificiais através do açulamento de ca-

rências alienadas. Por esta razão, Mészáros destaca, em vários de seus escritos, que este modo

de reprodução social é, além de destrutivo, autodestrutivo, trazendo à tona a ameaça potencial

da aniquilação da própria humanidade.

O potencial destrutivo, que se verifica particularmente na devastação da natureza, não

é algo que emane exclusivamente da ciência, por força de uma tendência irreprimível que lhe

foge ao controle. Trata-se do tipo específico de articulação da ciência e da tecnologia produti-

va com “a dinâmica manifesta dos processos e contradições sociais objetivos” (MÉSZÁROS,

2007c, p. 252) que indica a orientação dos desenvolvimentos destes complexos. Como o mo-

mento predominante desta interação dialética está a cargo das relações sociais, são estas, a

rigor, que acabam determinando se a ciência e a tecnologia podem ser controladas em benefí-

cio de objetivos humanos, ou, ao contrário, são usadas para aumentar os processos de aliena-

ção e os poderes de destruição.

Diante destas circunstâncias, não surpreende que haja uma reciprocidade que anima os

desenvolvimentos e os avanços no campo das ciências naturais a partir das determinações

materiais do sistema de reprodução capitalista. Como a divisão do trabalho, a alienação e a

abstração do social das preocupações das ciências naturais constituem a base de sua operacio-

nalização, os diversos ramos delas, fragmentadas e divididas, são direcionados “para tarefas e

problemas reificados produzindo resultados e soluções reificados” (MÉSZÁROS, 2007c, p.

270, grifos do autor). Por esta razão, as disfunções diagnosticadas são tratadas de forma isola-

da e dentro dos limites dos desafios técnicos que aparecem de forma imediata.  E pelo fato de

que não se questiona a causação social de fundo da reificação capitalista da vida humana, a

imediaticidade fenomênica dessa alienação pode ser apresentada como se fosse a objetividade

absolutamente inconteste pela qual elas podem parecer consolidar a pretensa neutralidade

autorreivindicada.
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Por estarem vinculadas a esta sociedade, a ciência e a tecnologia produtiva não poderi-

am se orientar em um sentido que extrapolasse os limites sistêmicos colocados pelas determi-

nações mais caras à estrutura sociometabólica do capital. Tampouco seriam capazes de, por si

mesmas, sustentar um conjunto de valores que não se coadunasse estruturalmente com os im-

perativos dados pela lógica do seu desenvolvimento social (sob este aspecto, muito vantajoso

é aparentarem neutralidade). Em virtude do papel preponderante que assumiram – mais espe-

cificamente, dada a posição estratégica vital que ocupam no sociometabolismo em sua totali-

dade –, no atual estágio histórico da formação social, enormes dificuldades devem ser defron-

tadas quando elas procuram articular, em bases ampliadas e duradouras, novas condições pro-

dutivas que possam se chocar contra os ditames do capital. Em síntese, o capital pode, é claro,

proporcionar à ciência livre curso para o seu próprio desenvolvimento, contanto que seus va-

lores possam ser assimilados às determinações valorativas subjacentes à objetividade subs-

tantiva inscrita nas mediações alienadas do capital. Assim,

mesmo as formas existentes de conhecimento científico, que até poderiam combater
a degradação do ambiente natural, não podem se realizar porque interfeririam com o
imperativo da expansão inconsciente do capital […]. Portanto, a ninguém deve sur-
preender que, sob tais determinações, o papel da ciência e da tecnologia tenha de ser
degradado para melhorar “positivamente” a poluição global e a acumulação da des-
trutividade na escala prescrita pela lógica perversa do capital, em vez de atuar na di-
reção oposta como, em princípio, poderia – hoje, só mesmo “em princípio”
(MÉSZÁROS, 2009b, p. 254-255)

Mas, a despeito da explicitação do compromisso de valor da ciência e da tecnologia, o

que acabou prevalecendo, no decorrer do tempo, foi a noção oposta. O princípio da neutrali-

dade da ciência e da tecnologia adquiriu, com efeito, grande influência na vida cotidiana. Essa

implicação se anunciava simultaneamente com o envolvimento mais intenso da ciência com a

produção. Graças ao acentuado grau de objetividade com que as ciências naturais devem ope-

rar, tornava-se fácil estipular uma associação direta e simplista deste princípio com a noção,

muito em moda, da “neutralidade” científica. Isso significava o mesmo que considerar a ciên-

cia como se ela nada devesse aos parâmetros socioeconômicos dos quais fazia, e faz, parte.

Mas esta perspectiva nada realiza além de reforçar o processo de alienação que opera com um

critério distinto das, e oposto às, necessidades humanas, que requerem e incluem, sem dúvida,

uma interação metabólica sustentável com a natureza.

As descobertas e os progressos engendrados pelas ciências naturais acabam refletindo,

portanto, “as necessidades objetivas do modo estabelecido de reprodução e controle social no

atual estágio de desenvolvimento histórico” (MÉSZÁROS, 2007c, p. 295). Como se não bas-

tasse, pela alienação das ciências naturais de seu contexto social, resultado prático determina-
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do pela ordem capitalista, a sua operação usual e regular acaba sendo “separada da luta social

que decide seus valores tacitamente assumidos”. De acordo com isso, “a aceitação acrítica da

ausência de mediações da prática cotidiana fragmentada da ciência gera e mantém viva a ilu-

são, amplamente difundidas, de suas ‘autodeterminações não-ideológicas’ e de sua ‘desvincu-

lação’ em relação a valores” (MÉSZÁROS, 2007c, p. 270, grifos do autor).

No entanto, a realidade acentua o oposto do que essa visão anuncia. Na verdade, refor-

ça a circunstância pela qual a ciência natural representa a ciência de “uma ordem social histo-

ricamente específica”. O âmbito de atuação da ciência não poderia refletir outra coisa que não

fossem as possibilidades e os limites presentes e atuantes que provêm das premissas práticas

objetivas do capital, copiosamente repletas de valores. Assim, de acordo com estas restrições,

às quais estão subordinados e das quais dependem os cientistas, “a ciência torna-se, não ape-

nas de fato, mas por necessidade – em virtude de sua constituição objetiva sob as relações

sociais dadas –, ignorante e despreocupada quanto às conseqüências sociais de sua profunda

intervenção prática no processo de reprodução social expandida” (MÉSZÁROS, 2007c, p.

270, grifos do autor). E é esta ignorância e esta despreocupação que fazem com que a ideoló-

gica visão de neutralidade ganhe eficácia.

Os fins que a ciência persegue são determinados, em última instância, não pelos seus

objetivos inerentes, que não podem deixar de levar em conta o lado humano e as limitações da

natureza, mas pelas finalidades alienadas da autorreprodução ampliada dos processos capita-

listas. Essa orientação, de que está investido o desenvolvimento científico e tecnológico,

aponta para o atendimento das condições requeridas pelo critério de lucratividade; condições

essas exigidas pela força dominante de controle social. Nem que para isso seja necessário “se

opor às necessidades humanas, se a lógica do capital o exigir, sobrepondo às necessidades

humanas existentes e potencialmente emergentes as assim chamadas ‘necessidades da produ-

ção’, que correspondem diretamente ao interesse de salvaguardar a expansão do capital”

(MÉSZÁROS, 2009b, p. 663, grifos do autor). Nem que para isso, também, se aprofunde a

dilapidação irresponsável dos recursos naturais e se amplie o nível de poluição da biosfera.

Por conta desta alienação, a ciência configura-se como um campo de atividade que

aparenta se desenvolver de forma independente e exclusiva, fora da arena das relações sociais.

Mas, essa é uma forma de aparência que, a rigor, procura disfarçar o fato de que ela se com-

porta de forma estranhada com relação aos propósitos humanos genuínos, de uma parte, e, de

outra, à exploração sustentável da natureza. As ciências naturais, como manifestações especí-

ficas do estranhamento, exprimem, portanto – diante da indiferença em relação às necessida-

des humanas e aos limites do meio ambiente –, um caráter “abstratamente material”. Como
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esse caráter abstrato decorre dos processos alienantes do valor de troca, elas, ao invés de ser

autodeterminadas e autocentradas, como manda a visão dominante, são, ao contrário, depen-

dentes da dinâmica contraditória do desenvolvimento capitalista e desfavoráveis a um contro-

le social consciente. Da forma como elas se inclinam, sua atenção primordial é, por conse-

guinte, a satisfação de necessidades artificiais e reificadas da reprodução do capital.

Para Mészáros (2007c), justamente porque as relações sociais se transformaram em

coisas é que se tornou possível justificar o tratamento de suas disfunções como tarefa a cargo

de resoluções científicas a serem mobilizadas na ordem dos paliativos técnicos. No âmbito

das relações com a natureza, cujos recursos também são tratados como mercadorias, o proce-

dimento é similar. Aliás, há ainda o benefício adicional de se ocultar os compromissos de va-

lor pela transformação dos problemas sociais e ambientais em questões exclusivamente tecno-

lógicas e científicas. Com isso, evita-se relacionar a ordem da ciência, da tecnologia e do

meio ambiente com a ordem das relações sociais contraditórias e explosivas do sociometabo-

lismo do capital. Todavia, o ocultamento da dimensão social e ambiental da ciência e da tec-

nologia, ou, no máximo, o seu tratamento superficial e mecânico, está trazendo à tona o peri-

go do colapso ambiental, base da existência humana.

Considerações Finais

Em um importante estudo sobre a produção agrícola, a biotecnologia e a biodiversida-

de, Vandana Shiva observa que “a ligação entre saber e poder é inerente ao sistema dominante

porque, enquanto quadro de referência conceitual, está associado a uma série de valores base-

ados no poder que surgiu com a ascensão do capitalismo comercial” (2003, p. 22). Para a au-

tora, a disseminação do capitalismo operou o desenvolvimento de um tipo de saber científico

e de investimentos necessários à sua operacionalização que se afirmam e se legitimam sem a

mediação social que tenha como base o critério das necessidades humanas genuínas. Ao

mesmo tempo, sua incorporação às determinações deste capitalismo se traduziu na idealização

da ciência, contida na noção de sua pretensa neutralidade em relação à dinâmica social.

Neste sentido, Shiva dificilmente deixaria de concordar com Mészáros. A ilusão de

haver uma idealizada imunidade da ciência em relação à estrutura dominante da sociedade

capitalista, produzindo interpretações que a consideram neutra e livre de determinações ideo-

lógicas, consiste em uma ilusão necessária. Resulta da divisão social do trabalho. De fato,

“em consequência da divisão social do trabalho, a ciência está de fato alienada (e privada) da

determinação social dos objetivos de sua própria atividade”. Suas obrigações são ditadas, em
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contradistinção, pelos imperativos materiais de produção, por meio “do órgão reificado de

controle do metabolismo social como um todo, ou seja, do capital” (MÉSZÁROS, 2007c, p.

270).

Devido à alienação da ciência e da tecnologia, há uma enorme inconsciência dos im-

pactos negativos e destrutivos que sua prática ocasiona tanto à ordem social quanto à ordem

natural. E é justamente isso que Shiva afirma quando observa a operacionalidade das práticas

científicas e tecnológicas dominantes:

A falta de conhecimento teórico das duas pontas dos processos tecnológicos, seu
começo nos recursos naturais e seu fim nas necessidades humanas básicas, criou o
paradigma corrente de desenvolvimento econômico e tecnológico que requer extra-
ções crescentes de recursos naturais e gera acréscimos cada vez maiores de poluen-
tes, ao mesmo tempo que marginaliza e lança na miséria um número cada vez maior
de pessoas, tirando-as do processo produtivo (SHIVA, 2003, p. 162-163).

Por isso, o avanço da produção capitalista, que esgota os recursos naturais e humanos,

não poderia deixar de contar com a colaboração das práticas científicas dominantes, exata-

mente porque elas estão imbricadas, como elementos particulares ativos, no interior de práti-

cas capitalistas de produção.

De acordo com o exposto, não tem cabimento falar sobre um pretenso “capitalismo

sustentável”. Está no âmago de seu mecanismo cego de funcionamento a expansão ad infini-

tum de capital. Tal índole nos leva a admitir a incompatibilidade entre a finitude dos recursos

naturais, comportando o devido tempo de regeneração ecológica, e um sistema social fundado

na lógica da autopropulsão ininterrupta, que necessita derrubar todos os limites com os quais

se defronta. Não pode haver barreiras para o capital, pois, como “impulso ilimitado e desme-

dido de transpor seus próprios limites” (MARX, 2011, p. 264), “a degradação da natureza ou

a dor da devastação social não tem qualquer significado para seu sistema de controle sociome-

tabólico, em relação ao imperativo absoluto de sua auto-reprodução numa escala cada vez

maior” (MÉSZÁROS, 2009b, p. 253). Este paradoxo só poderá ter uma solução satisfatória

pela superação radical do capital como modo sociometabólico de autorreprodução.

Se é inegável que toda a atividade científica e todo desenvolvimento tecnológico pre-

cisam ser alvo de escrutínio crítico quanto aos seus impactos ambientais e sociais, não menos

necessários são o tamanho e a urgência da tarefa de dar um sentido não alienado à ciência e à

tecnologia, no intuito de estabelecê-las como práticas que ajudem a encontrar um satisfatório

equilíbrio no metabolismo entre o homem e a natureza.

A realização da muito necessária separação entre a ciência e as determinações capi-
talistas destrutivas só é concebível se a sociedade como um todo escapar da órbita
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do capital e estabelecer um novo campo – com princípios de orientação diferentes –
em que as práticas científicas possam florescer a serviço dos objetivos humanos
(MÉSZÁROS, 2007c, p. 267)

A superação da forma alienada de metabolismo social só poderá ser alcançada median-

te a instituição de uma sociedade socialista. Somente quando a força de trabalho e os meios de

produção deixarem de ser o alicerce do capital e a ciência deixar de ser cativa dos imperativos

do valor de troca. E é nesta sociedade que os desafios ecológicos com os quais os homens

atualmente se defrontam podem encontrar uma chance de serem resolvidos de maneira bem-

-sucedida.
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