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RESUMO 

O trabalho analisa o lugar assumido pelo conhecimento que, em nosso tempo, marcado por uma 
crise estrutural, é posto como a categoria central do ser social. Mas essa centralidade consiste 
numa  tese  que  converge  para  a  tentativa  de  anular  Marx  como  um  pensador  que  não 
responderia  pelos  problemas  históricos  atuais,  pois  sua  teoria  não mais  seria  “verificada”  no 
interior  de  um  agudo  desenvolvimento  técnico‐científico  que,  articulado  com  a  indústria  da 
guerra, acentua o domínio do homem pelo homem.  
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O LUGAR DO CONHECIMENTO COMO PARADIGMA PRODUTIVO NO 
CONTEXTO DE CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL 

 
 

Helena de Araújo Freres1 
 
 
Resumo 
 
O trabalho analisa o lugar assumido pelo conhecimento que, em nosso tempo, marcado 
por uma crise estrutural, é posto como a categoria central do ser social. Mas essa 
centralidade consiste numa tese que converge para a tentativa de anular Marx como um 
pensador que não responderia pelos problemas históricos atuais, pois sua teoria não 
mais seria “verificada” no interior de um agudo desenvolvimento técnico-científico que, 
articulado com a indústria da guerra, acentua o domínio do homem pelo homem.  
 
Palavras-chave: Trabalho, Conhecimento, Crise Estrutural do Capital.  
 
 
Introdução 
 

Este artigo deriva de um estudo realizado, à luz da ontologia marxiano-

lukacsiana, acerca do caráter mercadológico atribuído ao conhecimento no atual 

contexto histórico de crise estrutural do capital. Para o desenvolvimento do assunto, 

partimos da exposição, nos limites de um artigo, de alguns elementos postos por autores 

que defendem a existência de uma pretensa sociedade do conhecimento – baseada no 

desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação –, cujo 

desdobramento imediato incide sobre a negação do trabalho, numa tentativa de cancelá-

lo, e na pretensa elevação do conhecimento como categoria central no processo de 

reprodução do ser social. Demonstraremos que a sociedade assim concebida representa 

uma tese falsa, porém extremamente necessária ao capital, mais ainda no quadro de sua 

crise estrutural, visto que a negação do trabalho desdobra-se nos seguintes problemas 

teórico-práticos: culmina na negação do valor, medido pelo tempo de trabalho 

socialmente necessário para produzir determinada mercadoria; aponta o conhecimento 

como medida do valor; alimenta o mercado do conhecimento, vendido como qualquer 

mercadoria; responsabiliza cada indivíduo pelos dramas humanos agudizados no 

contexto de crise estrutural. Nesse contexto, em que a existência da humanidade é posta 

em xeque, a ciência e a tecnologia foram colocadas a serviço do complexo industrial-

                                                       
1 Doutora em Educação pela UFC, Linha Marxismo, Educação e Luta de Classes (E-Luta). Professora 
Assistente da Faculdade de Educação de Crateús (FAEC/UECE). Pesquisadora do Instituto de Estudos e 
Pesquisas do Movimento Operário (IMO/UECE). E-mail: helena.freres@uece.br  



3 
 

militar em nome da produção de descartáveis, ou seja, de montanhas de lixo, utilizando-

se, para tanto, da estratégia da redução do tempo de vida útil das mercadorias.  

Para a elaboração deste trabalho, lançamos mão do pensamento de Marx e de 

Mészáros sobre o papel da ciência e da tecnologia no modo de produção capitalista. 

Marx demonstrou que esse modo de produção exigiu o avanço da ciência e da 

tecnologia como estratégia do capital para a extração da mais-valia relativa; Mészáros, 

por sua vez, concorda com as denúncias feitas pelo pensador alemão há quase dois 

séculos, acrescentando que, em nosso tempo histórico, ciência e tecnologia assumem 

um caráter militarizado para garantir a continuidade do próprio sistema, não 

importando, evidentemente, o futuro nem da humanidade nem do planeta.  

Para traçarmos nossas considerações acerca dessa problemática, organizamos 

nosso artigo em dois subtópicos: no primeiro, trataremos da propalada tese da sociedade 

do conhecimento e sua função social no projeto do capital de negar a tese marxiana do 

trabalho, bem como dos desdobramentos dessa negação sobre o homem e seu devir; no 

segundo, faremos um breve estudo acerca do papel da ciência e da tecnologia sob o 

domínio do capital, bem como sua articulação, no atual contexto histórico, com o 

complexo-industrial para a acentuação do domínio do homem sobre o homem. 

 

1. A propalada sociedade do conhecimento e a pretensa negação da teoria 

marxiana  

 
A apregoada sociedade do conhecimento ganha força no bojo de um conjunto 

de teses que ganham contornos ideológicos extremamente necessários para a sociedade 

hodierna, porque estes encobrem, de forma avassaladora, a atual tragédia histórica, 

anunciando pretensos novos tempos que seriam marcados pelo fim do trabalho e da luta 

de classes.  

Essa tese está ancorada ideologicamente na ideia de que o amplo 

desenvolvimento das tecnologias – sobretudo as da informação e da comunicação, as 

denominadas TIC – teria possibilitado à humanidade, num plano extremamente 

mistificador, sua elevação a patamares genuinamente humanos, que teriam dado 

“adeus” a toda sorte de problemas que a afligiam, já que a base sobre a qual tais 

problemas seriam erigidos estaria para sempre extirpada.  
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São vários os autores que apontam nessa direção2, mas que, nos limites de um 

artigo, não podemos abordar suas ideias. Bell, Castells, Gorz, Schaff e Toffler, por 

exemplo, são alguns desses autores que proclamam a existência de uma sociedade não 

mais fundada no trabalho. Todos eles lançam teorias diversas que desembocam na 

defesa de que o desenvolvimento técnico-industrial teria lançado a humanidade para 

outro patamar de sociabilidade – embora a realidade objetiva demonstre o contrário –, 

culminando pretensamente com o fim do trabalho manual e, com ele, a classe 

trabalhadora.  

De modos diferentes, tais autores afirmam que estaríamos em um novo estágio 

de desenvolvimento da humanidade que teria deixado para trás uma organização social 

produtora da desumanidade dos homens. Agora, nesses novos tempos, existiria uma 

nova sociedade que possibilitaria a ruptura com o domínio do capital sobre o trabalho, 

visto que este não seria mais central no mundo dos homens. A substituição operada pela 

referida sociedade no que tange à construção de novas bases sustentadas no 

conhecimento e não mais no trabalho teria impulsionado também o fim da luta de 

classes, pois estas mesmas teriam sofrido modificações fundamentais a ponto de diluir a 

classe trabalhadora no chamado setor de serviços. Esses “novos trabalhadores” estariam 

livres da escravidão do trabalho e exerceriam novas atividades centradas no 

conhecimento e, por esta razão, não seriam mais explorados e estariam libertos do 

domínio do capital. Sob esse entendimento, as tecnologias é que comandariam o gênero 

humano em seu processo histórico e constituiriam o porto no qual os homens 

repousariam a felicidade por ter-se livrado do trabalho e da exploração dele decorrente. 

Já que a humanidade, nessa dita sociedade do conhecimento, teria superado a 

necessidade do trabalho, o conhecimento científico e tecnológico assumiria o lugar 

central na produção da vida humana – e da riqueza privada (bem entendido!) – de forma 

desvinculada da produção da existência.  

Como não é possível, a olho nu, esconder as enormes contradições geradas 

pelo capital sobre a humanidade, todos os problemas, de acordo com a lógica dos 

defensores da sociedade do conhecimento, seriam explicados pela falta de acesso ao 

conhecimento, recaindo sobre o próprio indivíduo o ônus da desumanidade entre os 
                                                       
2 Vide Dissertação de Fabiano Geraldo Barbosa intitulada Sociedade do conhecimento: um novo 
paradigma a favor da velha ordem (2008) e nossa Tese intitulada A emergência do conhecimento como 
paradigma econômico e produtivo no contexto de crise do capital: um estudo à luz da centralidade 
ontológica do trabalho (2013). Ambos os trabalhos, desenvolvidos com a orientação da professora 
Susana Jimenez, fazem parte do conjunto das pesquisas desenvolvidas pelo Instituto de Estudos e 
Pesquisas do Movimento Operário (IMO/UECE).  
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homens. Sob essa argumentação, os indivíduos são levados a acreditar que restaria a 

cada um “fazer a sua parte” para buscar o conhecimento necessário para, enfim, 

solucionar os problemas próprios e, generosamente, os daqueles que estão em seu 

entorno para, enfim, alcançar a paz perenal. 

Sob esse engodo que entorpece a consciência dos homens, toda a miséria 

material e espiritual na qual está mergulhada a classe trabalhadora é, dessa maneira, 

mistificada pela sociedade que a produz e reproduz: a sociedade de classes que, em 

nossos tempos, está mergulhada numa crise de proporções estruturais nunca antes vista. 

Mészáros é o intelectual de grande envergadura que tem se dedicado ao estudo 

da natureza dessa crise que, de tão gigantesca, põe em xeque a existência da própria 

humanidade. Para este filósofo marxista (2006), esta crise hodierna é a expressão da 

incapacidade de o capital controlar sua própria lógica, que é sua própria expansão cada 

vez mais ampliada, cuja estrutura de mercado promove fraturas e contradições 

antagônicas que ampliam o seu caráter extremamente destrutivo, aprofundando, com 

efeito, a ruptura entre a produção voltada para o atendimento das necessidades humanas 

e aquela direcionada para a autorreprodução do capital.  

Considerando que o capital é um modo de controle que se sobrepõe a tudo e 

tudo a ele deve se subordinar, inclusive as necessidades e aspirações mais genuinamente 

humanas (MÉSZÁROS, 2006), a crise estrutural por esse sistema vivida consiste, como 

diz Mészáros (2009, p. 48), no “[...] colapso de uma série de válvulas de segurança que 

cumpriam um papel vital na perpetuação da sociedade de mercado3”, para a qual não 

interessam os homens, muito menos a natureza, pois a razão de ser dessa crise, 

conforme este autor marxista húngaro (2006), é a extração do trabalho excedente a 

limites máximos, tendo em vista que o capital é movido pela acumulação cada vez mais 

desenfreada, cujos elementos “destrutivos avançam com força extrema, ativando o 

espectro da incontrolabilidade total numa forma que faz prever a autodestruição, tanto 

para este sistema reprodutivo social excepcional em si como para a humanidade em 

geral” (MÉSZÁROS, 2006, p. 100).  

Consequência da ativação desse espectro da incontrolabilidade, que é o 

encontro do capital com suas próprias contradições insanáveis em seu interior, é, como 

fora mencionado, a intensificação dos altos poderes de destruição tanto sobre os homens 

como sobre os recursos naturais. Estes, aliás, em se tratando de sua utilização para a 

                                                       
3 Grifos no original. 
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produção de descartáveis, entraram num processo tão grave de exaustão que as 

personae do capital, sabendo da necessidade da existência de matéria-prima para a 

produção destrutiva, tornaram-se, no plano do dever-ser abstrato, defensores da ilusória 

“sustentabilidade ambiental”, esta também considerada como “a menina dos olhos” do 

próprio capital, rendendo-lhe excelentes negócios lucrativamente vantajosos.  

Como o capital é destrutivo, a exaustão dos recursos naturais, alerta Mészáros 

(2009), já fora objeto de crítica de Marx e Engels em seu próprio tempo histórico, mais 

de um século antes da eclosão dessa crise hodierna, mas essa exaustão, sob a crise 

inédita na história do capital, produz irreversíveis consequências mais nefastas ainda 

sobre a humanidade. Corroborando com as denúncias feitas por Marx e Engels no 

século XIX, lembra Mészáros (2009, p. 52) que a subsunção do valor de uso ao valor de 

troca, que faz parte da essência do capital, acarreta, em nossos tempos, a destruição 

ímpar do meio ambiente porque é necessário, para a “administração” da crise, produzir 

objetos com sua obsolescência já programada em fábrica e, ainda, produzir, para 

pouquíssimos, o luxo como necessidade em contraposição à negação das necessidades 

básicas para a maior parte da humanidade, luxo esse ordinariamente proclamado como 

intrínseco à natureza humana. 

Outra das inúmeras consequências nefastas do domínio do capital sobre a 

humanidade, Mészáros (2006) aponta o acréscimo do desemprego em massa, cuja 

gravidade não é limitada a um “exército industrial de reservas” à espera de alcançar as 

parcas vagas existentes na cadeia produtiva. Contrariando os arautos da dita sociedade 

do conhecimento, nos tempos de produção dos descartáveis, a classe produtora da 

riqueza privada – sendo ela própria transformada em miserável mercadoria (MARX, 

1964) – amarga o desemprego crônico, decorrente da necessidade do capital de 

incrementar a tecnologia no processo produtivo, visando à redução dos custos e ao 

aumento da produtividade, sendo esta última criada sobre a superexploração do 

trabalho, com o consequente desmantelamento cada vez mais crescente dos direitos 

sociais da classe trabalhadora, conquistados historicamente. Agora, a realidade do 

desumanizante desemprego assumiu um caráter crônico, estrutural, reconhecido 

inclusive pelos defensores do capital, como demonstram as diversas “pesquisas” sobre 

desemprego, que, embora depurado das causas desse fenômeno, revelam a sua face 

cruel, principalmente porque não é possível mais escondê-lo nem mesmo nos países 

ricos. Miséria material e também espiritual constitui uma realidade cada vez mais 

ultrajante para a classe trabalhadora. Esse empobrecimento extremado, como parte 
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constitutiva da realidade objetiva de nosso tempo na qual está mergulhada a maior parte 

da humanidade, inclui a superficialidade e o rebaixamento da produção da arte, da 

ciência e da filosofia como projeto do capital para a formação da classe que produz para 

outrem.  

Além dos fatores anteriormente explicitados de forma breve, entra em cena, na 

conjuntura de crise do capital, o investimento exponencial no complexo industrial-

militar, cuja função social é servir como estratégia essencial para a manutenção das 

taxas de lucro e a acumulação de capital, pois promove a destruição de forças 

produtivas. A guerra torna-se, por assim dizer, um mal necessário, quando as estratégias 

“normais” de expansão do capital não são mais suficientes (MÉSZÁROS, 2006). Nesse 

contexto, a própria ciência é sequestrada de sua função genuinamente posta a serviço 

dos homens para tornar-se ainda mais cativa do capital para destruir a própria 

humanidade, como veremos mais adiante. 

É nesse contexto de profundo ataque à humanidade que se erguem teses como 

essas que estamos analisando em breves linhas. Embora falsa, essa tese cumpre, 

ideologicamente, a função essencial ao capital em crise de garantia de controle social, 

além de servir, para a classe trabalhadora, como lenitivo para suas dores, já que 

proclama a existência de uma sociedade que teria deixado para trás toda a 

desumanidade historicamente produzida, ou melhor, produzida por cada indivíduo 

tomado isoladamente. 

Como mecanismo de controle social, essa tese apregoa a negação do trabalho e, 

com ela, proclama a morte de Marx e de sua teoria, esta última centrada na categoria do 

trabalho como fundante da constituição do gênero humano em-si e para-si. O 

desdobramento imediato dessa mistificação é a concordância de grande parte dos 

intelectuais quanto à tese de que necessitaríamos de novas teorias para explicar o mundo 

atual porque Marx já não mais responderia aos desafios históricos do nosso tempo, 

portanto deveríamos fazer o seu enterro definitivo no século XIX. 

Sob a tônica mistificadora do real arquitetada pelo capital, todo esse embuste, 

como lembra Lessa (2007, p. 44-45), foi elaborado no contexto da atual crise do capital 

e sugere que [1] o fim da segunda guerra mundial teria lançado a humanidade em um 

novo patamar de desenvolvimento histórico com transformações profundas na produção 

e no consumo, fazendo com que as classes sociais desaparecessem; [2] as novas 

tecnologias estariam abolindo a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual; 

[3] tais transformações estariam exigindo um novo conceito de classe “mais atual do 



8 
 

que Marx”. Referido debate tornou-se predominante, segundo este autor, a partir do 

surgimento das plantas industriais flexíveis, que, na análise dos adeptos da referida tese, 

fundiriam trabalho manual e trabalho intecletual, pondo “fim”, teoricamente, à atividade 

maçante do taylorismo/fordismo. Essas indústrias, aponta Lessa (idem, p. 34), são 

‘“casos’ escolhidos para pesquisa de campo”, cujas “conclusões são universalizadas e 

apresentadas como indicações seguras acerca do futuro”, transformando em “teoria” o 

que apreendem imediatamente da superficialidade dos fenômenos.  

A defesa de que o trabalho estaria cancelado perante o desenvolvimento 

tecnológico, sobretudo as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), 

representa o embuste ideológico no qual se insere a acentuada fetichização da técnica e 

da ciência em nossos tempos. E foi Marx quem denunciou que o desenvolvimento 

científico e tecnológico, tão amplamente difundido já em seu tempo histórico como o 

porto no qual se ancoraria o fim da desumanidade dos homens4, constitui a estratégia do 

capital para a extração da mais-valia relativa, reduzindo o tempo de trabalho necessário 

e aumentando o tempo de trabalho excedente. Tal desenvolvimento assume em nossos 

dias uma fetichização tão dantesca que coloca a humanidade, no plano da mistificação 

ideológica, perante sua (im)possível salvação advinda da tecnologia, considerada como 

o norte sobre o qual se abriria o destino glorioso dos próprios homens. 

Essa fetichização pretende introjetar nas consciências dos homens a crença de 

que teríamos mesmo chegado ao fim da história e que, por isso, não mais haveria a 

possibilidade de construção de nenhuma sociabilidade para além do que já está posto, 

eternizando as relações sociais mercantis.  É o que Mészáros (2006, p. 605) afirma. Nas 

palavras deste autor, a  

 
[...] crença segundo a qual não pode haver nenhuma alternativa5 às práticas 
produtivas dominantes se baseia na falsa teorização em relação entre 
produção, ciência e tecnologia, concebida e caracteristicamente distorcida do 
ponto de vista do capital que ele eterniza. Tal visão é absolutamente 
insustentável, pois o domínio do modo de produção do capital possui apenas 
alguns poucos séculos na história humana, e estabelecer sua permanência 
absoluta requer muito mais do que as asserções, que se confundem com 
desejo, de seus defensores. 
 

Essa falsa teorização entre produção, ciência e tecnologia à qual se reporta 

Mészáros eleva as duas últimas sobre a primeira, num evidente determinismo 

                                                       
4 Podemos conferir a crítica de Marx feita em O Capital, no capítulo X, sobre o Conceito de mais-valia 
relativa, a alguns economistas como MacCulloch, Ure e Senior para os quais o trabalhador, em gratidão 
ao capital pelo desenvolvimento das forças produtivas, deveria trabalhar 10, 15 horas.  

5 Itálico do autor. 
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tecnológico que significaria a eliminação da relação antagônica entre capital e trabalho, 

exatamente porque se sobrepõem a este último e aparecem como produtos do capital e 

não do trabalho. Entretanto, compreende-se, com o aporte teórico na crítica marxista, 

que esse determinismo tecnológico significa a intensificação da subsunção do trabalho 

ao capital para a extração máxima do trabalho não pago. E a estratégia de pôr a ciência 

como força produtiva primária representa a necessária mistificação ideológica de que o 

trabalho não produziria mais riqueza, mas esta seria produzida pelo conhecimento, 

encobrindo que, sob a crise estrutural, a ciência e a tecnologia assumem 

intensificadamente um caráter extremamente fetichizador porque foram postas a serviço 

da destruição da própria humanidade, caráter esse, vale salientar, assumido desde o 

nascimento da própria ordem burguesa, no processo de expansão e acumulação do 

capital, mas agudizado a partir de sua inserção no complexo industrial-militar.  

 

2. A ciência cativa do capital: a intensificação do domínio do homem sobre o 

próprio homem 

 

Marx, há quase dois séculos, já denunciava que a ciência, com a maquinaria, 

encontrava-se cativa “a serviço do capital” (MARX, 2011, p. 587). Para este pensador 

revolucionário alemão, o crescimento da ciência e da tecnologia, no modo de produção 

capitalista, alcançou um patamar de desenvolvimento tão maravilhoso que poderia livrar 

os homens da exaustão e do trabalho sujo. Ocorre, porém – ao contrário do que afirmam 

aqueles que advogam a existência de uma nova sociedade baseada no conhecimento, em 

que a riqueza seria produzida, portanto, pelas atividades cognitivas – que esse 

desenvolvimento, no modo de produção capitalista, ao mesmo tempo em que representa 

o domínio do homem sobre a natureza, significa, sobretudo, a acentuação do domínio 

do homem pelo próprio homem. Ou seja, nessa sociedade, ciência e tecnologia não 

foram amplamente desenvolvidas para desempenhar uma função a favor do homem, e, 

sim, contra ele mesmo, pois atrelam-se à lógica da produção do valor, provocando fome 

e privações para a classe trabalhadora e sua prole. É o que Marx diz, por exemplo, no 

discurso do quarto aniversário do The People Paper6:  
 

                                                       
6 Vide Discurso pronunciado por Karl Marx el 14 de abril de 1856 y publicado en el People's Paper del 
19 de abril de 1856, em Londres. Disponível no sítio eletrônico https://www.marxists.org/espanol/m-
e/1850s/56-peopl.htm. Acesso em 22.09.2016. 
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Nos dias de hoje, [...] as máquinas, dotadas de propriedades maravilhosas de 
reduzir e tornar mais frutífero o trabalho humano, provocam a fome e a 
exaustão do trabalhador. As fontes de riqueza recém-descobertas se 
convertem, por artes de um estranho malefício, em fontes de privações. [...]. 
O domínio do homem sobre a natureza é cada vez maior; mas, ao mesmo 
tempo, o homem se transforma em escravo de outros homens ou da sua 
própria infâmia. Até a luz pura da ciência parece só poder brilhar sobre o 
fundo tenebroso da ignorância. Todos os nossos inventos e progressos 
parecem dotar de vida intelectual as forças materiais, enquanto reduzem a 
vida humana ao nível de uma força material bruta. Esse antagonismo entre a 
indústria moderna e a ciência, por um lado, e a miséria e a decadência, por 
outro; esse antagonismo entre as forças produtivas e as relações sociais de 
nossa época é um fato palpável, esmagador e incontestável.  
 

 

Marx denuncia que o incremento da ciência e da tecnologia possibilitou o 

enorme desenvolvimento das forças produtivas, mas em oposição à própria 

humanidade, pondo numa relação antagônica “[...] a indústria moderna e a ciência, de 

um lado, e a miséria e a decadência, de outro”, ou “[...] entre as forças produtivas e as 

relações sociais da nossa época”, relação que se constitui em “[...] um fato palpável, 

esmagador e incontestável”7 deste tempo sombrio e tirânico. Portanto, ao contrário do 

que dizem os arautos da dita sociedade do conhecimento, esse desenvolvimento não 

libertou o homem do trabalho sujo, como preconizam. E nem poderia, pois Marx 

demonstrou que o modo de produção capitalista exigiu o avanço da ciência e da 

tecnologia como estratégia do capital para intensificar a exploração do trabalho, ou seja, 

esse sistema domina os mais avançados meios de produção e os resultados da ciência 

também avançada para reduzir drasticamente o tempo de trabalho necessário para a 

reprodução da força de trabalho e aumentar o trabalho excedente, o trabalho não pago, 

visando à extração da mais-valia no mais alto grau que for possível e ao barateamento 

das mercadorias, incluindo a mercadoria força de trabalho.  

Num caráter contraditório, a vantagem da máquina sobre o trabalhador é que 

ela, e não ele, faz operações múltiplas, com um movimento contínuo e uniforme, que o 

homem com sua ferramenta não é capaz de fazer. A máquina não suprime a ferramenta, 

mas esta é incorporada naquela. Trata-se, pois, de um mecanismo criado para aumentar 

e multiplicar o instrumental de trabalho. Todavia, sob o capitalismo, mortifica o homem 

que trabalha, num processo que se tornou mais desumano ainda com a instauração da 

indústria. 

Mas a máquina é regulada por leis científicas. Nesse sentido, a pesquisa 

científica e o desenvolvimento tecnológico interessam à sociedade capitalista à medida 

                                                       
7 Marx, The People Paper. 



11 
 

que contribuem para a valorização do capital. Não se trata, como fora mencionado, de 

um desenvolvimento científico e tecnológico que busca atender aos interesses da 

humanidade, mas aos interesses do capital. O atrelamento ímpar da ciência e da 

tecnologia à produção de mercadorias deu-se, de acordo com Marx, com o incremento 

da maquinaria, que absorveu o conhecimento que o trabalhador possuía do processo de 

trabalho e, de uma vez por todas, separou o trabalhador dos seus instrumentos de 

trabalho. Essa separação tornou-se possível porque faz parte da lógica capitalista a 

separação entre a força de trabalho e os meios de produção, ou seja, o trabalhador, para 

vender sua força de trabalho, teve que ser, antes, despojado das condições que 

propiciavam tanto a propriedade dos instrumentos de trabalho quanto o conhecimento 

de todo o processo produtivo.  

É desse caráter do capital de impulsionar o desenvolvimento das forças 

produtivas que decorre a tendência de explorar a natureza para obter dessa exploração o 

conhecimento de novas propriedades das coisas a serem produzidas. Isso exige o 

desenvolvimento máximo das ciências da natureza (ROSDOLSKY, 2001). Diz este 

autor que esse desenvolvimento das ciências da natureza, além da descoberta das 

propriedades úteis das coisas, implica: no conhecimento sobre a forma como devem ser 

intercambiados os produtos em âmbito universal, pois traz conhecimentos sobre climas 

e países; na criação e satisfação de novas necessidades sociais; no cultivo “[...] de todas 

as propriedades do homem social e a produção deste como um indivíduo portador de 

múltiplas necessidades [...]”. Mas esse conhecimento exponencial das ciências naturais, 

contudo, baseia-se nas relações sociais mercantilizadas, cujo objetivo é, sob a produção 

capitalista, preparar os indivíduos para que atendam às necessidades do próprio capital. 

Na luta do trabalho contra o capital, a própria ciência tem que ser mistificada. 

Nesse sentido, o papel real que esta exerce na produção capitalista deve ser 

eufemisticamente explicado como a âncora que sustentaria a diminuição do tempo de 

trabalho, escondendo que seu advento responde pelo amplo desenvolvimento das forças 

produtivas para pôr o trabalho a serviço do capital e contra o homem. Esse 

desenvolvimento, longe de proporcionar o enriquecimento das individualidades, 

representa, desde a gênese desse sistema, uma crescente agudização do embrutecimento 

do trabalhador, mortificando seu corpo e seu espírito. Diz Marx que, para o processo de 

valorização do capital, esse sistema 

 
[...] traz à luz todos os poderes da ciência e da natureza, assim como da 
cooperação e do intercâmbio sociais, para fazer com que a criação da riqueza 
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seja (relativamente) independente do tempo de trabalho nela empregado. Por 
outro, pretende medir com o tempo de trabalho essas gigantescas forças 
sociais assim criadas, mantendo-as confinadas nos estreitos limites 
requeridos para que o valor já criado se conserve como valor (MARX apud 
ROSDOSLKY, 2001, p. 207). 

 

Rosdolsky (2001, p. 206) conclui:  

 
A aplicação capitalista da maquinaria se revela, na verdade, como o contrário 
exato do que diz a apologia burguesa: em lugar de tornar o trabalhador mais 
independente e atenuar sua exploração, serve para confiscar uma parte 
crescente de seu tempo de trabalho na forma de mais-trabalho, de modo a 
perpetuar e fortalecer o poderio do capital, que lhe é hostil. 

 

Mas afirma Marx que esse desenvolvimento é empiricamente observável, ou 

seja, não se faz necessário um grau de abstração para compreender esse fato. A 

abstração se faz necessária quando vamos analisar o grau de exploração do trabalho, 

pois este não é empiricamente observável, ou seja, é necessário captar, para além do 

fenômeno imediatamente dado, em que grau o homem dispende força de trabalho para 

produzir valor. Este, é necessário lembrar, não é criado pela máquina. Marx e, antes 

dele, Smith e Ricardo, deixaram claro que a máquina não produz nenhum valor. Nesse 

entendimento, como produto do trabalho humano – portanto, trabalho morto –, o que a 

máquina faz é transferir seu valor ao novo produto. A máquina, que faz parte do que 

Marx chamou de Capital Constante, não cria valor, transfere-o ao produto. O trabalho 

vivo, integrado à corporalidade do trabalhador, é fonte de valor porque cria valor. E cria 

valor numa escala cada vez maior, à medida que cresce vertiginosamente o 

desenvolvimento científico e tecnológico na produção. Se assim não o fosse, o capital 

não seria trabalho morto que suga o vivo como um vampiro e o domina, como afirmara 

Marx no capítulo VIII de O Capital, que trata da jornada de trabalho. Nesse sentido, a 

maquinaria tornou-se o meio mais potente para prolongar a jornada de trabalho para 

além dos limites fisicamente suportáveis, mas é importante reiterar, com Marx, que, por 

meio da maquinaria, o capital expande seu valor, mas nunca abre mão do trabalho vivo, 

pois sem trabalho vivo, o próprio capital iria à bancarrota. 

Como a valorização do capital é, contraditoriamente, empecilho para sua 

própria valorização, o amplo desenvolvimento das forças produtivas torna-se, 

entretanto, uma barreira para o próprio capital, pois há riqueza criada em demasia. 

Afirmam Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista que o capital, 

impulsionando o desenvolvimento das forças produtivas, “assemelha-se ao feiticeiro 

que já não pode controlar os poderes infernais que pôs em movimento com suas 
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palavras mágicas” (2005, p. 57), criando a “epidemia da superprodução”. Essa 

superprodução é decorrente da produtividade do trabalho, tão maravilhosamente 

desenvolvida com o incremento da ciência e da tecnologia, fazendo aumentar em 

proporção direta o que Marx chamou de “Composição Orgânica do Capital”, que reflete 

o montante de meios de produção para produzir uma determinada mercadoria e é 

medida pela relação inversa entre capital constante e capital variável (ou seja, quanto 

mais cresce o primeiro, mais reduzido é o segundo). 

Mas não é o que anunciam os defensores da tese da sociedade do 

conhecimento, na qual [1] o valor não seria mais produzido pelo trabalho, mas, sim, 

pela tecnologia, que aparece como o sujeito da história, portanto, como pseudo-sujeito 

(MÉSZÁROS, 2006), jogando por terra mais de dois séculos de descoberta científica da 

Economia Política, e [2] o homem estaria definitivamente liberto dos grilhões do 

capital, apesar de existir uma classe que vive para produzir a riqueza para outrem.  

Nesses nossos tempos, como vimos demonstrando, embora de forma breve, é 

acentuada em nossas consciências a crença de que a tecnologia poderia resolver por si 

mesma os problemas do mundo, ou, pior, “reverter o próprio modo de produção que 

está em sua origem” (LESSA, 2007, p. 254). Dito de outro modo, atribui-se à tecnologia 

a eliminação da relação antagônica entre capital e trabalho, ou seja, ela, a tecnologia, 

faria sucumbir as relações de classes, o trabalho, o próprio capital. Nesse pretenso 

sentido, a afirmação do fim do trabalho é a justificativa ideológica para atribuir à 

ciência e à tecnologia a possibilidade superior de solução das contradições engendradas 

pelo capital, varrendo do chão da história a existência de um pensador revolucionário e 

de uma teoria revolucionária que apontam a possibilidade de instauração, pelo trabalho, 

de uma sociabilidade autenticamente humana.  

Nesse processo mistificador, somos levados a acreditar, como foi dito acima, 

que seria o desenvolvimento tecnológico o sujeito da história, de modo que seria ela, a 

tecnologia, e não os homens, quem determinaria a história (LESSA, idem) humana, 

como se esse desenvolvimento científico e tecnológico não estivesse, ele mesmo, 

subordinado às relações mercantis. Essa crença cria uma consciência profundamente 

fetichizada que atribui à tecnologia a responsabilidade para mudar o rumo da história e 

dos próprios homens, afundando-os na hipermistificação de um mundo criado pelos 

próprios homens. Dito de outro modo, sob o imperativo das tecnologias como o sujeito, 

o homem só poderia funcionar como pseudo-sujeito de seu próprio processo histórico 

(MÉSZÁROS, 2006), que caminha na direção contrária dos discursos que sobre esse 
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processo histórico são elaborados: o que a realidade demonstra é a crueldade ímpar da 

vida social e do rebaixamento do nível da própria humanidade, evidenciando um 

declínio dos homens em apreender racionalmente as complexas questões que lhes dizem 

respeito. O capital expropriou os trabalhadores dos meios de produção e, 

consequentemente, do próprio conhecimento socialmente produzido, expropriação 

necessária para engrossar o véu nebuloso que obnubila o real. 

Voltando sobre a questão do valor, sua fluidificação, ideia defendida pelos 

arautos da tese de que o conhecimento seria a base sobre a qual os homens produziriam 

sua vida, constituiria a necessária “atualização” da tese de Marx a qual aponta o 

trabalho como medida do valor, teoria que pretensamente já estaria obsoleta. Em outras 

palavras, o valor, medido pela quantidade de trabalho socialmente necessário para 

produzir uma determinada mercadoria, abandonaria esse caráter objetivo, assumindo 

uma configuração fantasmagórica, subjetivamente representada pelo simbólico. Ou seja, 

o valor não mais seria uma lei objetiva descoberta pela Economia Política Clássica que 

regula a produção de mercadorias, determinada pelo tempo de trabalho socialmente 

necessário para a sua produção, mas uma lei subjetiva, fluida, que mudaria de 

substância ao sabor dos ventos. Nesses novos tempos, o capital constante, e não o 

variável, é que criaria valor, ou seja, o conhecimento, e não o trabalho, é que teria se 

tornado a medida do valor. Este, acrescido ao trabalho passado, não mais adviria da 

exploração capitalista, pois esta ocorreria sobre o trabalho morto e não sobre o trabalho 

vivo.  

Como tais teorias mistificam o real, suas conclusões, todavia, são negadas pela 

própria história. Nesse processo de hipermistificação do real, cumpre papel fundamental 

o desenvolvimento científico e tecnológico, que alcançou um nível tão elevado que 

pode, de uma só vez, exterminar a própria humanidade, conforme demonstra Gilson 

Dantas (2007). Ancoradas em Chasin (1987, p. 20), podemos dizer que as interpretações 

equivocadas da obra de Marx representam “a mais absurda e sangrenta das 

escatologias”, cujas “[...] personae do capital são fiéis à sua autenticidade, ou seja, são 

mais personae do capital do que personae de alguma lógica inovadora”. O que fazem 

essas personae do capital é, como aponta este autor, encontrar um “escape relativo” à lei 

do valor. Nesse sentido, as TIC são o subterfúgio encontrado pelo capital para defender 

a tese da alteração da substância do valor, julgando tê-lo dominado por meio do avanço 

da tecnologia. Por trás dessa tese, há a necessidade de conservação do próprio capital, 

enevoando os desdobramentos desse sistema em nossos dias: a agudização da barbárie, 
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eufemisticamente encoberta com o discurso do surgimento de uma nova forma do 

capital que brota de seu próprio interior para tornar sua lógica pretensamente mais 

humana (CHASIN, 1987), apesar da possibilidade iminente de nossa destruição. 

Marx compreendera – já nos anos de 1840, como demonstra o Manifesto do 

Partido Comunista, elaborado conjuntamente com Engels –, que o capitalismo, a partir 

de determinado momento histórico, necessita destruir as forças produtivas quando estas 

se tornam empecilho para o desenvolvimento do capital. É o que esclarece Mészáros 

(2006), um século depois da morte do pensador alemão. Nesses tempos da crise 

hodierna, a ciência e a tecnologia, que assumiram um caráter militarizado, são postas 

para cumprir papel fundamental no processo de “produção destrutiva”, pois ambas 

foram colocadas a serviço do complexo industrial-militar em nome da produção de 

descartáveis, utilizando-se da estratégia da redução do tempo de vida útil das 

mercadorias, numa tendência à taxa zero – embora toda mercadoria, para a sua 

vendabilidade, deva possuir algum grau de utilidade. Nessa perspectiva da produção 

destrutiva, a militarização da ciência cumpre papel importante no processo de produção 

do armamento bélico, que traz enormes prejuízos à humanidade, mas é funcional ao 

capital porque cumpre função “saneadora” das forças produtivas.  

Essa articulação entre a produção e o desenvolvimento científico combinado 

com o desenvolvimento tecnológico nunca foi exigido por nenhuma sociedade anterior 

ao capitalismo, de acordo com Mészáros (2004), constituindo um fato sem precedentes 

na história. Ou seja, a produção capitalista exigiu uma nova racionalidade na qual a 

produção se articula à ciência e à tecnologia para esmagar os homens e suas 

objetivações materiais e espirituais, pois pauperizar cada vez mais o trabalhador ao 

passo que se intensifica sua exploração é o objetivo do capital quando utiliza 

maquinaria, visto que esse sistema não se nutre de humanidade. A crise atual que o 

assola põe em evidência que o desenvolvimento científico e tecnológico nunca esteve 

tão a serviço da destruição da própria humanidade, momento ímpar em que o capital se 

defronta com seus próprios limites absolutos. 

Diz Mészáros (2006, p. 526-527) que o encontro do capital com seus próprios 

limites absolutos – sendo um deles, atualmente, a produção destrutiva – sempre foi o 

medo dos apologetas desse sistema, desde Adam Smith, possibilidade da qual o capital 

não pôde se livrar no contexto da crise hodierna. Sob a tônica dessa crise, a ciência e a 

tecnologia postas a serviço da produção destrutiva cumprem a tarefa de capacitar o 

capital para “engolir a totalidade dos recursos humanos e materiais do nosso planeta e 
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vomitá-los de volta na forma de maquinaria e ‘produtos de consumo de massa’ 

cronicamente subutilizados” para responder à lei tendencial da queda da taxa de lucros 

já explicitada por Marx em O Capital. Dizendo de outra forma, a “produção 

generalizada do desperdício” (MÉSZÁROS, 2006, p. 634) não é um defeito do capital 

no contexto de sua crise inédita na história, mas expressa a “tirania capitalista [...] que 

degrada o ser humano” (idem, ibidem), constituindo-se uma estratégia desse sistema em 

sua luta contra o trabalho e em prol de sua própria reprodução (MÉSZÁROS, 2006). 

Mészáros (idem), à luz das elaborações teóricas de Marx, entende que nesse contexto o 

desenvolvimento científico e tecnológico cumpre papel imprescindível nessa luta, à 

medida que garante ao capital o atendimento da necessidade de acumulação, inerente à 

sua lógica, por meio da taxa decrescente do valor de uso das mercadorias em sua 

variante capitalista, taxa essa que consiste numa tendência que assume, nos tempos 

hodiernos, “[...] uma posição de domínio na estrutura capitalista do metabolismo 

socioeconômico”. Além disso, atualmente, faz-se necessário que “[...] quantidades 

astronômicas de desperdício precisem ser produzidas para que se possa impor à 

sociedade algumas de suas manifestações mais desconcertantes” (MESZÁROS, 2006, 

p. 655-656).  

O complexo industrial-militar é, conforme põe o pensador húngaro (2004), a 

manifestação do capitalismo de nosso tempo e exige o desenvolvimento de pesquisas 

para orientar a produção em direção à destruição, porque esta favorece a obtenção de 

grandes lucros, interessando ao capital, por exemplo, uma formação científica que 

provoque câncer por radiação nuclear ao invés de descobrir sua cura (MÉSZÁROS, 

2006) ou sacrificar animais para a produção de remédios porque o “remédio” para o 

capital é alimentar o mercado da doença e da morte. Este é o papel que assumem a 

ciência e a tecnologia na produção de descartáveis. É por isso que Mészáros denuncia 

que esse papel, aliado ao complexo industrial-militar, serve para “[...] auxiliar a 

multiplicação das forças e modalidades de destruição” (MÉSZÁROS, 2004, p. 299), 

pois não podem, devido à natureza do próprio capital, interferir no curso expansionista 

desse sistema, visto que estão atreladas aos seus ditames. Por isso, “todos os ramos da 

ciência e da tecnologia são levados a funcionar em auxílio aos objetivos das poderosas 

estruturas econômicas e políticas organizacionais” (MÉSZÁROS, 2004, p. 287) da 

ordem sócio-metabólica do capital. 

Mészáros (2009) aponta também que, quanto mais esse “[...] sistema destrava 

os poderes da produtividade, mais libera os poderes da destrutividade; quanto mais 
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dilata o volume da produção tanto mais tem de sepultar tudo sob montanhas de lixo 

asfixiante” (2009, p. 73). Por esta razão, a produção destrutiva é uma realidade perversa 

que põe em xeque a própria existência humana. Para essa destrutividade, para a qual a 

indústria bélica cumpre papel importante, apesar do enorme poder de destruição de 

forças produtivas e cause um enorme prejuízo à própria humanidade, esse sistema, que 

se alimenta de desumanidade, gasta trilhões de dólares por ano (MÉSZÁROS, 2006; 

DANTAS, 2007) para ceifar vidas humanas e matar de fome aqueles que poderiam se 

alimentar desses trilhões desperdiçados (MÉSZÁROS, 2006). Inclusive, armas 

biológicas, conforme Dantas (2007), já estão sendo desenvolvidas em segredo pelo 

Pentágono. Esse perigo se agrava com a combinação dessas armas biológicas com as 

precárias condições de higiene e de saúde dos países pobres, fato que possibilita a 

extinção total da vida (MÉSZÁROS, 2006), pois nesse processo destrutivo, o capital, 

cujo desenvolvimento “impôs à humanidade a produção da riqueza como a finalidade 

que a tudo absorve” (MÉSZÁROS, 2006, p. 610), lança “sua sombra como uma ameaça 

constante e aguda à sobrevivência” (idem, 527-528) da própria humanidade, qual seja, a 

sombra da incontrolabilidade, cuja escuridão se acentua cada vez mais.  

Acerca da pretensa neutralidade da ciência e da tecnologia, denuncia Mészáros 

(2004) que é uma ilusão atestá-la, e esse fenômeno não se constitui necessariamente em 

um erro. Na verdade, trata-se de uma “ilusão necessária”, com raízes fincadas no chão 

da sociedade produtora de mercadorias, em cuja base esse desenvolvimento se reproduz. 

Nesse sentido, a militarização da ciência e da tecnologia atendem a objetivos práticos, 

num processo de tecnificação da ciência, cooptando muitos cientistas a desenvolverem 

pesquisas para submeter a natureza aos domínios do homem contra o próprio homem 

(2004, p. 289).  

            É por isso que, como diz Mészáros (2004, p. 289), a    

 
[...] tragédia é que a transformação da ciência num ofício de “técnicos 
engenhosos” não é um problema marginal, e sim afeta, em sua totalidade, o 
desenvolvimento contemporâneo do conhecimento. É por esta razão que os 
Teller [inventor da bomba de hidrogênio] deste mundo são preferidos aos 
Einstein e aos Oppenheimer, que devem terminar suas carreiras intelectuais, 
por maior que seja sua estatura, como personagens desesperadamente 
isolados e até perseguidos. E é também por esta razão que a produção do 
conhecimento como um todo é reconstituída em torno dos “técnicos 
engenhosos” que são proclamados grandes cientistas em virtude da total 
disposição para defender os interesses destrutivos e, em última instância, 
autodestrutivos do complexo industrial-militar. 
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Podemos dizer, então, que, associada a essa tragédia denunciada por Mészáros, 

podemos acrescentar outra tragédia, que, certamente, Mészáros também denuncia: a de 

que em nossos tempos não há um Einstein nem um Oppenheimer que entregaram suas 

cabeças contra a corrida armamentista. A ciência, nesses tempos sombrios, fragmentada 

para o cumprimento de tarefas reificadas, foi posta como neutra em relação ao projeto 

do capital contra a humanidade, ironicamente num momento histórico em que se 

proclama o fim da ideologia. O que assistimos é um conjunto de teorias 

pseudocientíficas que pretendem explicar o mundo reificado do capital com 

subterfúgios que aliviariam, no plano da mistificação ideológica, as dores da 

humanidade, apesar de senti-las realmente. São essas teorias que são amplamente 

aceitas como verdadeiras teorias, que, finalmente, teriam encontrado a saída para o fim 

da desumanidade dos homens. E a tragédia de nosso tempo é olhar para o futuro e 

vermos que a nuvem negra que se aproxima cada vez mais no horizonte não assusta 

aqueles que se dizem cientistas e intelectuais de nossa época e estes, mesmo assim, 

proclamam-se preocupados com o destino da humanidade. O pior dessa tragédia é 

comprovar que a voz daqueles poucos que se preocupam, assim como Einstein e 

Oppenheimer, batem também em ouvidos moucos. 

               Mas antes de finalizar, há que se ressaltar, com Marx, que a função da 

tecnologia e da ciência é potencializar o trabalho humano. Marx não criticava o 

desenvolvimento tecnológico utilizado a serviço do homem. O que ele sempre 

denunciou foi o desenvolvimento tecnológico a serviço do capital. Para Marx (2004), a 

maquinaria, considerada em si, encurta o tempo de trabalho, facilita o trabalho, é uma 

vitória do homem sobre a força da Natureza e aumenta a riqueza do produtor; porém, 

utilizada pelo capital, aumenta a intensidade da jornada de trabalho, submete o homem 

por meio da força da Natureza e o pauperiza.  

     Essa “maravilhosa infinitude da mercadoria”, no dizer de Chasin (1987), é 

acentuada com o desenvolvimento científico e tecnológico no processo de produção 

como estratégia do capital para, como diz Marx, valorizar o mundo das coisas e 

desvalorizar o mundo dos homens, inundando o mundo com lixo e, com ele, 

alimentando sua própria lógica, que não pode ser controlada em benefício da 

humanidade, mas deve ser suplantada pelo seu inimigo mortal: o trabalho. 
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