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processo de trabalho

cesso capitalista de trabalho, os meios de produçáo são
comprados no mercado pelo capitalista, o mesmo acon-
tecendo com a FoRçA DE TRABALHo. O capitalista, em
seguida, "consome" a força de trabalho, fazendo com
que os portadores desta (os trabalhadores) consumam
os meios de produção através de seu trabalho. Este é,
portanto, realizado sob a supervisâo, direçáo e controle
do capitalista, e os produtos resultantes sáo proprie-
dade dele, e náo dos produtores imediatos. Esse pro-
cesso de trabalho é simplesmente um processo entre
coisas que o capiteli5la somprou, e, portanto, os produ-
tos desse processo lhe pertencem (ver CaplTnL; cepl-
TALISMo).

Esses produtos só constituem valores de uso para o
capitalista na medida em que sáo portadores de valor de
troca. Isto é, a hnalidade dg processo capitalista de

-trabalho é produzir MERcADoRIAS cujo v,tr-on exceda
à soma dos valores da força de trabalho e dos meios de
produçáo consumidos no processo de sua produção.
Assim, esse processo de produção é, ao mesmo tempo,
um processo de trabalho que cria valores de uso e um
processo devalonzação que cria valores. Este segundo
processo só é possível por causa da diferença entre o
valor de troca ê o valor de uso da força de trabaÌho. É
fundamental, pa:ra a compreensão da economia mar-

eodis

que, no capitalismo, os trabalhadores diretos são obri-
gados a vender a sua força de trabalho em troca de
salário em virtude de sua separação histórica de qual-
quer tipo de acesso aos meios de produçâo que não se
dê por intermédio da transaçâo salarial. E o capital
controla o trabalho porque o exercício da força de traba-
lho é realizado sob os ditames do capital, fìcando a
classe operária, com isso, obrigada a trabalhar mais do
que o necessário à sua própria subsistência. Assim
sendo, o capital é uma relaçáo social coercitiva.

mesmo processo de produçáo do ponto de vista quanti-
tativo, sendo todos os seus elementos vistos como
quantidades definidas de trabalho objetificado, medi-
das de acordo com o tempo Ce TRABALHo socIAL-
MENTE NecsssÁnto, em unidade do equivalente uni-
versal do valor (ver otNnetRo). Qualquerprocesso de
produçâo de mercadorias encerra uma unidade dialé-
tica entre processo de trabalho e processo de criação de
valor. Quando esse processo de criação de valor é
levado além de certo ponto, temos a forma capitalista
de produção de mercadoria, ou o processo capitalista
de produçáo, a unidade de processo de trabalho e de
processo de valorização.

Há uma certa imprecisáo terminológica em grande
parte dos escritos marxistas modernos sobre o processo
capitalista de produção,já que este é, com freqüência,
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pr(rcesso de trabalho Em süaforma mais simples, o
de

ÁLoR DE uso). O trabalho

modo deste último são consciente-

-te[cerro, os melos
. Os objetos os quars o

realizado, em geral criados por um processo de trabalho
anterior, são chamados de "matérias-primas". Os

;meios de trabalho incluem tanto os elementos que sáo
precondições essenciais para o funcionamento do pro-
cesso de trabalho, embora com ele se relacionem indire-
tamente (canais, estradas, etc.), çomo os elementos
através dos quais o trabalho se exerce sobre seu objeto,

lsso, os
.o

:como as ferramentas. Esses últimos são sempre req:l-
:tado de processos de trabalho anteriores, e séu caníèÌ
eslá relacionado ao grau de desenvolvimento do traba-
lho e às relaçóes sociais sob as quais ele é realizado. Os
objetos do trabalho e os meioi de trabalho. em con-
Junto, são chamados de "meios de produção". A trans-
formação do objeto do trabalho reáüzada pelo trabalho
lé a criação de ú valor de uso; da mesmiform a, dize-
mos que o trabalho foi objetificado. Como os meios de
produçâo sáo valores de uso consumidos no processo
de trabalho, esse é um processo de "consumã produ-
tivo". E, como valores d'e uso sáo produzidos, do ponto
de vista do processo de trabalho, ò trabalho realizado é
i'trabatho produtivo".

o so de trabalho é uma condiçâo da existên-
31!Güna,

manâ: ffio seu traba
emento natural. o mu

.!113nìmado, p assi v o. Mas, paìãìãiìõõõããiErented
lartiCipànteslüããnos se ielacionam.entre si no Dro-
::.:g d. trabalho, é necesúrio analisar as relaiõessociais dentro das quais esse processo ocorre. Ncr pro-

de trabalho do valor

processo de Èãbalho. Se o segundo não for superior ao
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Além disso, o capital controla a força de.trabalho, já

O plocesso de trabalho.
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identiÍicado como o. processo capitalista de trabalho e
náo como a unidade dos p-rocessos de trabalho e de
" y4-o4ru3g-E impo rtante iú s te n tarìì i stiíçaoi n tre os
dois irrocessos, de modo a conservar a dualidade, pró-
pria do marxismo, entre o processo de produçãó do
valor de uso e processo de produção de valor. Os meios
de produção no capitalismo têm um aspecto dual seme-
lhante. Do ponto de vista do processo de trabalho, os
meios de produção são os meios que servem à atividade
produtiva intencional, e o operário está ontologica-
mente relacionado com os meios de produção enquanto
elemenlos essenciais para a objetiÍicação da atividade
de trabalho em produtos. Do ponto de vista do processo
de valorização, porém, os meios de produçâo são os
meios para a absorção do trabalho humano. Quando o

smo,
operáfrõlue e,rnprega os meios de produçáo, sáo os
meios de produçáo que empregam o openírio. Quando
o dinheiro do capitalista é transformado eni meios de
produçâo, estes sáo imediatamente transformados
numa prerrogativa que habilita o capitalista a valer-se
do trabalho e do trabalho excedente dos outros, prerro-
gativa essa justificada pelos direitos da propriedade
privada e assegurada, em última aúlise, pelas forças
coercitivas do Estado capitalista. Essa inversão da re-
Iaçáo entre trabalhojá objetificado nos meios de produ-
ção, ou trabalho morto, e força de trabalho em movi-
mento, ou trabalho vivo, é característica do modo capi-
talista de produçáo e reflete-se na IDEoLocIe burguesa
como uma confusâo entre o valor dos meios de produ-
çáo, por um lado, e a propriedade que estes possuem
de, como capital, se valorizarem, por outro lado. Os
meios de produção sáo vistos, então, como produtivos,
quando, na verdade, apenas o trabalho é capaz de pro.
duzir coísas (ver rertenrsMo e FETIcHIsMo DA MER-
CADoRIA para maiores detalhes sobre esse tipo de
consciência invertida).
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termédio do qual diferentespropri,etários A. ,n.r."6ji
rias (das condições de. trabalho e da força de trabalh.rl
relacionam-se entre si apenas com base na c 
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venda, confrontando-se mutuamente no Pr"ff.ïïi,
produçâo como capital e trabalho. Uma vez guê essar,
"subordinação formal do trabalho ao capital" não 1ii.
difica o processo de trabalho enquanto tal, a ú.i^-,
maneira pela qual a mais-valia pode ser extraioa Jpïìl ,
exteirsão da jornada de trabalho para além do tempo de ,
trabalho socialmente necessário. A subordinaçaô fo.ì,.
mal associa-se, dessa forma, à produção O" r"l._u^-[.,-
absoluta, que, segundo Marx, existiu na tngtat;;a' .
desde meados do século XVI até o último terço rì^ .,
século XVIII, e na qual o processo de trabalho e ..ru..
terizado primeiro pela cooerReçÂo simpler ., *ui'i,,:
tarde, pela MANUFATURA. Mas, com o advento da .
MAQUTNARTA E PRODUÇÃO MECANIZADA, o própr io
processo de trabalho é continuamente transformidoi::
ou revolucionado, em busca de ganhos na produtivì i . ,
dade. A máquina torna-se o fator ativo no p.oc.sso de
trabalho, impondo ao trabalhador tarefas contínuas,
uniformes e repetitivas, que exigem a imposiçâo de umà
disciplina fabrii rigorosa. Além disso, o conhecimento
científico, que é a condição necesiária concomitante da
introdução da maquinaria, cria novas hierarquias de
trabalho intelectual e manual, com a eliminaçâo das
divisões anteriores, baseadas nas habiiidades artesa-
nais (ver DrvrsÁo Do TRABALHo). Marx chama a in-
dústria de grande escala, com a sua produçâo baseada
na maquinaria, de "sujeição real do trabalho ao caoi-
tal" e a associa à produçâo de mais-valia relativa. in- :
troduzida na lngÌaterra pela "revoluçâo industrial',, a
sujeiçâo real do trabalho ao capital transforma conti- ,

nuamente o processo de trabalho na busca da acumula- ':

çáo de valor e é considerada, geralrnente, como sinal da,
maturidade do capital ismo como modo de produçío..

Depois dos escri tos de Marx sobre o assunto, '
foram poucas as análises do processo capital ista de
produção elaboradas por marxistas ao ìongo de cerca de
cem anos. Isso ocorreu, em parte, por causa do próprio
sucesso da análise de Marx: o desenvolvimento da pro- . .
dução fabri l  depois de sua morte pareceu conÍìrmar, de
maneira enfát ica, os seus escri tos. Mas a ut i l izaçâo da
ciência na busca de ganhos de produtividade Ievou a um
crescimento tão extraordinário do capital ismo que., .
apesar da depressão, do fascismo e das guerras mun-
diais, etc.,  af irmou-se umâ tendência entre os marxistai .
a considerar a tecnologia capital ista avançada como :
forma necessária de organizaçáo do processo de traba: '

lho, quaisquer que fossem as relações sociais de produ- :
ção. Isto é, a TECNot.octA passou a ser consideradd '
como neutra em relação às classes. e sua natureza auto- ' -

r i tár ia e hierárquica como uma funçâo das relações de "-
produção predominantes. Esta perspectiva associava- .
se, de perto, a uma out.ra concepçáo: uma interpretação1 , '
da história segundo a qual esta é dominada pelo pro- - '
gresso das forças produtivas, e o desenvolvimento da ,
tecnologia é considerado como um processo contínuo;:. ,r
I inear, de avanço., que determina quais as relações de ;
produção adequadas a determinados momentos. A tec- . .
nologia,  e não a luta de classes, tornava-se assim o, .

A formulação de que sáo os meios de produção que
empregam o operário no capitalismo, e náo o inverso,
evidencia a subordinaçáo do trabalho ao capital. Mas
Marx distingue duas formas daquilo que chama de "su-
jeição do traba.lho ao capital", formas que correspon-
dem a períodos históricos distintos da pié-história e da
história do capitalismo. A primeira forma encontra-se
na maneira pela qual o capitalismo emerge dos modos
anteriores de produçáo e diz respeito exclusivamente a
uma alteraçâo na maneira pela qual o trabalho exce-
dente é obtido. Marx dá a isso o nome de "sujeiçáo
formal do trabalho ao capital" para descrever um pro-
cesso pelo qual o capital subordina o trabalho com base
nas mesmas condiçôes técnicas de produção (mesmo
nível de desenvolvimento das forças produtivas) dentro
das quais o trabalho era até entáo realizado. Todas as
relações pessoais de dominaçáo e dependência, carac-
terísticas da produção das guildas e corporações das
cida{es feudais e da produçáo camponesa no campo
feudal, sâo dissolvidas pela lógica do dinheiro, por in-

lno consome os melos oe

o valor seia valorizado
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or da história. Essas duas perspectivas receberam
rde leforço com o entusiasmo com que Lenin ado-
os príncípios da "administrzrção científ ica" de Fre-
ck W. Taylor,  como um dos rneios pelos quais a
SS cleveria alcançar e ultrapassar o capitalismo.

1im, 
em 1918, Lenin observou que o taylor ismo,

I

io todo progresso capitalista, é uma combinação da bruta-
lde ref inada da.exploraçâo burguesa com álgumas das
bres real izações cientí f icas no câmpo da anál ise dos movi-
l tos mecânicos durante o t rabalho. a el iminacão de movi-
;ttos supérfÌuos e canhestros. a elaboração de métodos
retos de trabalho, a introduçâo de um melhor sístema de
rtabi l idade e controle,  etc.  A Rept ib l ica Soviét ica deve, a
rlqler preço, adotar ludo o que for valioso nas realizaçóes
ciência e da recnologia,  nesse campo. A possibi l idadè de
istruir o socialismo depende exatamente do nosso sucesso
j combinar o poderio soviético e a organizaçáo da adminis-
pào soviética com as realizaçôes modernas do capitalismo.
l lSa:259.)

rsa estratégia acabou tendo efeitos negativos sobre o
senvolvimento da sociedade soviét ica, já que os pro-
ssos soviét icos de trabalho pouco diferiram dos capí-
l istas. Em retrospecto. isso não deve causar surpresa,
r is a industr ial izaçáo soviét ica dependeu da importa-

fo, em grande escala, entre 1929 e 1932, de tecnologia
fpital ista, que era copiada. Mas a União Soviét ica
impre teve problemas para reproduzir qualquer coisa
re se assemelhasse à dinâmica da inovação tecnoló-
ca nos países capital istas adiantados, o que é um
;,emplo claro, embora controverso, de como a recno-
feia é determinada pelas relações de classe, e náo o
iverso.

I A conseqüência principal,  no Ocidente, da con-
jepÇão "tecnologista" da história foi a estagnação da
jnálise marxista das transformações da estrutura de

Jlasses nos paísés capital istas adiantados, abrindo

fssim caminho para uma variedade de sociologias pós-

fapital istas ou pós-industr iais que proporcionaram boa

iarte dos fundamentos ideológicos do revisionismo so-

fial-democrata, particularmente na década de 1950.

f4as, a partir de fins da década de 1960, a arençáo dos
pensadores marxistas foi se voltando gradualmente
para a redescoberta do processo capitalista de trabalho,
pomo parte da retomada da análise marxista do capita-
f ismo. Dentro dessa evolução, a publ icação do l ivro de
Braverman ( 1974) exerceu enorme inf luência sobre, e
foi de grande estímulo para, o desenvolvimento da aná-

f ise marxista dos processos de produçâo e das trans-

Iormaçoes da estrutura de classes nos países capital is_
Jtas adiantados (ver Nichols, 1980, para alguns exem-
lnlos). A análise de Braverman estrutura-se em torno da
jacumulação de capital enquanto dinâmica fundamental
;do capital ismo, restabelecendo a ênfase de Marx na
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demonstrar como as transformaçoes da estrutura do
capital produzem transformaçóes na estrutu ra da classe
operária. Braverman destaca, em part icular, as trans-
formaçóes no caráter e na composição do EXERctro
I Ì - IDUSTRTÂL DE RESERVA. a importância da div isão
sexual do trabalho e as modif icações do processo de
trabalho nas ocupaçôes burocráticas e nas indústr ias de
serviços. A outra face da moeda é a degradação do
trabalho, em part icular do trabalho artesanal, na me-
dida em que a organizaçáo capital ista do processo de
trabalho se empenha continuamente em barateá-lo e em
assegurar o controle efet ivo sobre ele, abolíndo todas as
reservas de habil i taçoes e de conhecimento que enfra-
quecem as tentat ivas do capital de reorganizar a produ-
ção. Esta últ ima consti tui,  para Braverman, uma ten-
dència geral no sentido da subordinaçâo real do traba-
lho ao capital,  através da degradaçáo das habil idades
artesanais.

As crít icas à obra de Braverman (Elger, 1979 apre-
senta uma boa bibl iografïa) tendem, em geral,  a incidir
sobre a sua tentat iva de analísar a moderna classe ooe-
nír ia como classe "em si",  e não como classe ..para

si",  e a conseqüente omissão de qualquer anál ise da
consciência, da organizaçâo e das at ividades da classe
operária. Essa abordagem torna a classe operária um
simples objeto do capital,  que se acomoda passiva-
mente às modifìcaçôes da dinâmica da valorização,
perdendo assim de vista os diferentes sentidos em que a
luta de classes no local de produção é importante para a
compreensáo da evolução do processo capítal ista de
trabalho (ver também Rubery,  I978).  Além disso,
pode-se suporque a análise de Bravermzrn tem implíci to
que o controle e dominação capital istas sâo exercidos
de forma completa e total dentro do processo de produ-
ção, o que deixa sem expl icação o signif icado das rela-
ções políticas e das instituições do Estado capitalista, ao
passo que, se as relações de classe dentro da produçáo
forem vistas como freqüentemente problemáticas para
o capital,  poder-se-á considerar que as inst i tuiçoes e
processos polít icos tornam essas relações problemáti-
cas, no essencial,  inofensivas para o capital.

Apesar da passividade da classe operária de Bra-
verman tanto no ínterior do processo de produçâo como
fora dele (engendrada, talvez, em parte, pelas condi-
çÕes especif icamente norte-americanas; mas ver tam-
bém. a esse respeito, Agl ietta, 1979), seu l ivro foi de
importância fundamental no sentido de trazer a atençâo
dos marxistas de volta para o processo capital ista de
trabalho e de proporcionar um enfoque e um ponto de
referência para a discussão de questoes que são funda-
mentais para a teoria marxista. (Ver também AcuMU-
LAÇÃO. CONSCIÊNCIA DE cLAssE e INDUSTRÍALIZA.

isimultaneidade da expansão da produçâo e da degrada- ÇÃo.)
do trabalho. .No que diz respeito à expansão da

produção, a análise de Braverman volta-se para o cA-
PlrALtsMo MoNopot-tsrR, ressaltando como o desen_
volvimento da administração e da mecanização foram
particularmente importantes. A ascensão das grandes
empresas oligopolistas, a modificação da estrutura do
mercado e o desenvolvimento das atividades econômi-
cas do Estado são integradas na análise de modo a
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