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Introdução
Vários analistas econômicos, sociólogos do trabalho e outros especialistas têm atestado a emergência de um certo novo padrão de acumulação capitalista há pelo menos três décadas. Harvey (1992) argumenta que o padrão de acumulação fordista começou a apresentar sinais de esgotamento em meados dos anos 60, tendo se esgotado e dado o lugar à acumulação flexível a partir da década de 1970. Por seu turno, Mandel (1990), ao analisar a primeira recessão sincronizada no mundo desenvolvido desde o último pós-guerra, ocorrida precisamente nesta década, assinalou que, dali por diante, instalara-se uma nova configuração do capitalismo mundial marcada pela impossibilidade de um boom econômico que proporcionasse um crescimento rápido e um alargamento de mercados, a exemplo do que ocorrera durante pelo menos duas décadas e meia após a II Guerra Mundial. 
Impunha-se, pois, uma crise que exigia: a reestruturação interna do capital, a racionalização dos mercados e, com efeito, a articulação de novas relações políticas nacionais e internacionais que criassem o ambiente político-jurídico-institucional propícios à retomada das taxas de lucro. É nesse contexto que se passou a experienciar um intenso processo de transnacionalização  Sobre a categoria transnacionalização do capital ver João Bernardo (2000). do capital capitaneado pelos fluxos financeiros, comerciais, mas também pelo capital industrial, perfazendo uma nova forma de ser e aparecer do capital aqui denominada de mundialização.  Sobre a categoria mundialização, adotamos a perspectiva de Chesnais (1996 e 1997) e Alves (2001). 
Teixeira (2000) apreendeu esta nova forma de acumulação de maneira particular. Segundo acredita, entramos desde aquela década num modelo de acumulação qualitativamente diferente das formas anteriores. Argumenta que a grande indústria, analisada por Marx, teve como resultado a interligação de todos os países por via do estabelecimento do mercado mundial e, no interior de cada nação, converteu todo o metabolismo social às leis mercantis. Estes dois movimentos seriam os responsáveis pela universalização da forma mercadoria o que é o mesmo que dizer que o capital assumiu a condição de sujeito universal da história no século XX. Com efeito, tendo já transformado o mundo numa grande feira comercial, a partir da década de 1970 o capital não podia mais revolucionar as forças produtivas lançando mão do recurso do alargamento dos mercados. Por isso sua  
principal estratégia /.../ não é mais a de criar novos mercados, mediante sua incorporação às malhas da divisão social do trabalho, como aconteceu na grande indústria /.../ Diferentemente disto, o que mais importa agora é a racionalização dos mercados existentes; potencializar sua capacidade de realização, sem necessariamente implicar o crescimento do número de consumidores. (Teixeira, 2000: 218)
A cooperação complexa seria uma forma de acumulação baseada mais na redistribuição e conquista de posição dentro dos mercados existentes, fato que se patenteia na prática das fusões e aquisições. Este movimento é um dos responsáveis pela realização de grandes montas de capital sem que nenhum novo consumidor ou trabalhador seja inserido na órbita do mercado. Pelo contrário, via de regra, a fusão de duas ou mais grandes unidades de capital resulta em eliminação imediata de vários postos de trabalho, dada a racionalização decorrente deste processo. 
Uma segunda característica da cooperação complexa residiria na reposição da divisão do trabalho. Para o autor, a autonomização das formas capital industrial, comercial e financeiro já não é mais funcional razão porque o próprio capital as recompõe, unificando-as. A partir de então, cada empresa passa a existir como encarnação individual de todas as formas de existência do capital: capital-dinheiro, capital-produtivo e capital-mercadoria. Isto expressa o fato de o capital ter atingido o ápice de seu desenvolvimento, o que o coloca, agora, diante de si mesmo. Falando com Teixeira (2000: 219), a evolução do capitalismo aparece como um ciclo que no início tem de quebrar a unidade das diferentes formas de existência do capital e, depois, fecha-se reconstruindo a unidade antes desfeita. Trata-se, pois, de um regresso do capital ao próprio capital. Nesse sentido, a cooperação complexa é a forma de existência do capital na sua majestosa condição de sujeito universal do metabolismo sócio-histórico.
Ao totalizar-se enquanto forma de produção e reprodução da vida — o que não deixa de ser a realização na esfera do fenômeno daquilo que é sua essência: o ímpeto à universalidade — o capital vê-se frente à necessidade de racionalizar a si mesmo como meio de deslocar as forças que ameaçam sua viabilidade econômica. Vale dizer, na forma cooperação complexa, as contradições imanentes a este sistema se exacerbam e, por isso, o capital tem de recrudescer suas formas de resolução. Uma dessas formas, largamente adotada, trata precisamente da produção destrutiva. 
No presente artigo, discutimos as formas de manifestação da produção destrutiva e seus efeitos sobre o trabalho. Para tanto, nos apropriamos da categoria da cooperação complexa e, pressupondo-a, mostramos sua lógica incontrolável e destrutiva, assim como suas conseqüências sobre o trabalho.
1	Racionalidade incontrolável e destrutiva do capital
Já assinalamos que o sistema do capital traz como marca imanente o ímpeto à universalidade, ou seja, a forma mercadoria só pode encaminhar sua contradição inerente — aquela entre valor-de-uso e valor-de-troca — por meio da subsunção de toda função sócio-histórica à sua lógica. Com efeito, este sistema mercadorializou todos os espaços vitais da sociedade. Se nos primórdios a forma mercadoria apoderou-se de funções sociais fundamentais, marcadamente as funções econômicas, ao longo do Século XX ela desbordou esta esfera e imiscuiu-se nos recantos da vida privada e do cotidiano dos indivíduos, transformando-os em espaços administrados sob a égide da lógica mercantil.  Nas palavras de Paulo Netto (1981: 81-82) “Na idade avançada do monopólio, a organização capitalista da vida social preenche todos os espaços e permeia todos os interstícios da existência individual: a manipulação desborda a esfera da produção, domina a circulação e o consumo e articula uma indução comportamental que penetra a totalidade da existência dos agentes sociais particulares — é o inteiro cotidiano dos indivíduos que se torna administrado, um difuso terrorismo psico-social se destila de todos os poros da vida e se instila em todas as manifestações anímicas e todas as instâncias que outrora o indivíduo podia reservar-se como áreas de autonomia (a constelação familiar, a organização doméstica, a fruição estética, o erotismo, a criação dos imaginários, a gratuidade do ócio, etc.) convertem-se em limbos programáveis.”
 O capital mostra-se, assim, um ente sem qualquer preconceito; para ele não há obstáculo natural, social ou veleidades culturais localizadas; sua lógica não se ressente diante da natureza e especificidade das manifestações humanas desde que possa se infiltrar no seu centro-motor e, de lá, comandar efetivamente sua forma e conteúdo. Ele carrega consigo o misterioso poder de uniformizar sob o signo da mercadoria todas as vastíssimas formas de expressão da vida social e individual. E isto tem um preço humano!
O tributo humano pago à forma social capitalista se expressa na assunção por parte do capital da condição de sujeito do metabolismo social à custa da subsunção dos homens e mulheres reais. Esta transposição do papel de sujeito histórico vem à tona tão logo as relações trançadas entre os homens na produção da vida material (no trabalho, na economia) passam a ser mediadas pela forma mercadoria, mediação que se vai espraiando para todo o aparato estruturante da socialidade. Defrontando-se com o mundo da produção e distribuição da riqueza e com a teia de relações sociais (que é síntese dos atos individuais) como uma grande feira comercial, os indivíduos perdem de vista e da consciência os nexos reais existentes entre si e os outros e só enxergam as coisas, que, de fato, os medeiam. Por esta razão, as funções metabólicas do sistema social fogem ao seu controle efetivo. 
É neste sentido que Mészáros (1999: 86) afirma que o capital constitui “um modo de controle do metabolismo social que, em última análise, é incontrolável.” Isto porque “ele próprio surgiu no curso da história como uma poderosíssima /.../ estrutura totalizante de controle, à qual tudo o mais, inclusive os seres humanos, deve se adaptar, escolhendo entre provar sua viabilidade produtiva ou perecer.”
Espremidos no interior da máquina da valorização do valor, os homens e mulheres desenvolvem seus atos como suportes deste ente auto-referente. E isto não por escolha própria, mas na medida mesma em que têm de responder às suas necessidades lançando mão de alternativas que, ao fim e ao cabo, já são colocadas pela reprodução social na sua totalidade. Se é esta mesma que se cerca e parametriza pela lógica da valorização do valor, resta óbvio que os atos singulares têm de se mover tendo por fundo este gradiente. 
Nesse exato sentido, a forma social capitalista patenteia-se perante os indivíduos como forma de controle que a todos subordina, ao invés de ser por eles dirigida; e isto só pode ocorrer porque as próprias instituições que se interpõem entre as individualidades e a vida social (ou generidade) são infestadas e regidas pela mesma lógica, razão porque este poder estranho e impessoal aparece como que inexorável.
Ademais, a lógica que destila o terrorismo difuso e anônimo acima aludido não subordina apenas as individualidades, mas também os microcosmos de comando e personificação do capital: as empresas capitalistas. Estas aparecem como exemplo de planejamento e controle racionais, uma vez que, no seu interior, tudo é quantificado e utilizado racionalmente — desde materiais e insumos mais ordinários, passando pelos processos controlados numericamente, chegando mesmo ao envolvimento dos traços mais íntimos da personalidade dos trabalhadores. Entretanto, este controle racional não pode se expressar na totalidade econômica, mas, ao contrário, exprime exatamente uma condição de movimento no âmbito da incontrolabilidade do todo. Ora, na medida em que a viabilidade econômica de cada empresa só se patenteia na e por meio da concorrência — razão porque os capitais privados se engalfinham na busca do lucro a qualquer custo — as corporações capitalistas jamais podem infletir sobre a totalidade econômica (e social) dirigindo-a racionalmente. Com efeito, a totalidade da produção resulta sempre anárquica, posto que obedece a um mecanismo cego e incontrolável — e isto não trata de uma contingência do sistema, mas da sua própria natureza.
Por causa dessa sua incontrolabilidade, o capital constitui uma contradição em processo em dois sentidos: na essência do sistema, ele próprio põe em marcha elementos negativos de si mesmo quando faz da economia de tempo de trabalho uma question de vie et de mort. E isto não é outra coisa que negar sua própria substância, o valor que se cria e mantém pelo trabalho. (Marx, Grundrisses: 229). N’outra dimensão, o que é um desdobramento daquela contradição essencial, põe em efetividade uma enorme gama de forças sociais produzindo valores-de-uso num montante tal que já não conseguem realizar-se enquanto valores-de-troca; esta tendência responde pelas crises endêmicas que vêm à tona de tempos em tempos. 
Para remediar este defeito estrutural (além de outros), o capital tem de recorrer a medidas terapêuticas, seja chamando o Estado para cumprir, além da clássica função de controle, a de financiador da demanda ou de comprador direto,  Além de cumprir funções de controle social em nome da acumulação capitalista, o Estado moderno tem exercido importante papel no deslocamento da crise de superprodução. Para Mészáros (1999: 101), o Estado “deve sempre ajustar suas funções reguladoras em sintonia com a dinâmica mutável do processo de reprodução sócioeconômica, complementando e reforçando o predomínio do capital sobre as forças que poderiam se atrever a desafiar as grandes iniqüidades de distribuição e consumo. Além disso, o estado também assume, em escala sempre maior, a importante função de comprador/consumidor direto. No desempenho dessa função, deve atender tanto a algumas necessidades  reais do todo social (da educação à saúde e da construção e manutenção da chamada ‘infra-estrutura’ à provisão de serviços de previdência social) como à satisfação de ‘apetites’ amplamente ‘artificiais’ (como alimentar não apenas a imensa máquina burocrática de seu próprio sistema administrativo e judiciário, mas também o complexo industrial-militar, imensamente dispendioso, mas diretamente benéfico para o capital) — amenizando, por este meio, mesmo que temporariamente, algumas das piores complicações e contradições que surgem da fragmentação entre produção e consumo.” seja através de outras artificiosas formas de geração de demanda efetiva. Uma dessas formas trata precisamente da intervenção direta na esfera do consumo induzindo as necessidades desmedidas tão em voga nos dias que correm. E isto é recorrência desde que a forma capitalista se impôs, livrando-se dos limites e entraves da produção destinada ao suprimento de necessidades humanas — liberdade cuja conquista só foi possível por meio do alinhamento da esfera do consumo à produção ampliada de mercadorias.  O engendramento das condições mais amplas de reprodução do capital, inclusive a geração de um consumo especificamente capitalista, é coetâneo ao processo de transição da subsunção formal à real do trabalho ao capital analisado por Marx no capítulo VI – Inédito. Nos Manuscritos (p. 208), Marx discorre sobre o empobrecimento das necessidades dos indivíduos humanos sob o capitalismo ao mesmo tempo que se gera uma gama de outras necessidades artificiais para o capital. Porém, na época do capitalismo maduro, o poder de criação e recriação do consumo tornou-se uma facticidade construída por meio da utilização de mecanismos sofisticados de controle e manipulação das reais necessidades e potentes indutores de apetites imaginários. Em nossa época, o culto ao efêmero, ao fugidio, e os vários modismos — esta nova sensibilidade social que toma conta da cena pública e é reconstruída em sistemas filosóficos autodenominados pós-modernos  José Paulo Netto (1996), em instigante ensaio, advoga uma correspondência entre a volatilidade do consumo próprio e necessário ao capitalismo de nossos dias e os construtos chamados pós-modernos. Estes, apesar de apresentarem duas vertentes, uma de capitulação e outra de oposição, seriam funcionais à lógica do capitalismo contemporâneo: “é-o — diz ele — tanto ao sancionar acriticamente as expressões culturais da ordem tardo-burguesa quanto ao romper com os vetores críticos da Modernidade (cuja racionalidade os pós-modernos reduzem, abstrata e arbitrariamente, à dimensão instrumental, abrindo a via aos mais diversos irracionalismos).”  (pp. 97-98). — não são outra coisa que expressão subjetivo-comportamental dessa indução provinda da produção mercantil na sua forma acabada.
Não obstante, se esta intervenção na esfera da circulação — que induz o consumo por meio da criação de apetites imaginários — constitui uma forma importante de administração das crises de superprodução, ela por si só é insuficiente. Para a acumulação em escala ampliada, o capital tem de lançar mão de um outro artifício — este concernente à esfera da produção e da circulação simultaneamente: a tendência à diminuição do tempo de uso das mercadorias, ou a produção do descartável. Quanto a isto, ouçamos Mészáros (1996: 305): 
em virtude de sua capacidade para lidar com as pressões que surgem da interação entre produção e consumo devidas aos restritos limites de circulação, a taxa de uso decrescente funciona como o meio insubstituível para realizar a requerida reprodução em uma escala maior, embora detendo artificialmente a tendência a ampliar o próprio círculo consumidor. Subseqüentemente, no entanto, quanto maior a taxa de uso decrescente, tanto mais esta última se torna um fim em si, pois aventa a possibilidade de expansão ilimitada, desde que a própria taxa possa ser diminuída sem impedimentos. (negritos meus; itálicos do autor) 
A taxa de uso decrescente representa o mecanismo mais potente de geração de demanda artificialmente; significa uma potenciação da tendência à geração do mercado consumidor afinado com a produção ampliada de mercadorias, sejam estas bens, serviços ou maquinário. Com este artifício, a natureza ilimitada da expansão do capital — uma condição sine qua non desse sistema — pode efetivamente transpor os limites estreitos da circulação direcionada ao atendimento das necessidades humanas. Desnecessário afirmar a natureza destrutiva de tal tendência. Mas atenção especial deve ser dada à possibilidade de eliminação de vastas camadas de indivíduos da esfera do consumo, pois de acordo com essa lei, “não é a ampliação da periferia da circulação que constitui uma tendência inexorável dos desenvolvimentos capitalistas, mas, ao contrário, a restrição artificial do círculo consumidor e a exclusão das massas ‘subprivilegiadas’, não somente no ‘terceiro mundo’, mas até nos países capitalistas avançados do ocidente.” (Mészáros, 1996: 304).
Todavia, é precisamente neste ponto que reside um dos aspectos mais explosivos da taxa de uso decrescente: sua tendência a tornar a força de trabalho mercadoria descartável tal como as demais. E isto porque “o trabalho não é apenas um ‘fator de produção’, em seu aspecto de força de trabalho, mas também o ‘consumidor de massa’, tão vital para o ciclo normal da reprodução capitalista e da realização da mais-valia.” (Mészáros, 1989: 47) Por isso mesmo esta dimensão da tendência em apreço pode continuar latente até quando as duas primeiras dimensões respondam pela auto-reprodução ampliada do capital. E foi exatamente esse estado de latência da tendência à eliminação massiva de trabalho vivo e de consumidor de massa — mormente nas economias de altos salários e nos Welfare State — que forneceu a base para as crenças ilusórias numa integração da classe trabalhadora ao sistema do capital. Daí derivaram as apologéticas formulações teóricas que entendiam os defeitos estruturais do capital apenas como disfunções temporárias de caráter essencialmente tecnológico, que seriam suscetíveis a soluções tecnológicas similares. (Idem., p. 50). Não foi necessário muito tempo para que, no próprio centro do sistema, a força subterrânea da tendência à diminuição drástica do trabalho vivo viesse à tona, com seu ímpeto demoníaco a condenar largos segmentos das classes trabalhadoras aos dissabores do desemprego, da precarização, da pobreza crescente. Mas isso é algo a ser desdobrado com mais detalhes, o que faremos no tópico seguinte.
Resta mencionar  Dado que apenas mencionaremos a necessidade para o capital e os efeitos devastadores do complexo militar-industrial, o leitor não pode se eximir do aprofundamento dessa questão recorrendo diretamente às nossas fontes: Mészáros (1989) capítulo 3; Mészáros (1996) capítulo 5; Mandel (1995) capítulo 9. aquele que é o mais potente mecanismo de destruição posto em vida pelo sistema do capital e que elimina a distinção literalmente vital entre consumo e destruição: o complexo militar-industrial. Foi ele o responsável básico pela longa fase expansiva do capital nos anos pós-Segunda Guerra (com a participação complementar das políticas keynesianas)  Ernest Mandel (1995) discorda que o complexo militar-industrial tenha sido o principal responsável pelo crescimento acelerado dos anos gloriosos. Após desdobramentos onde demonstra de fato a importância dessa indústria para o crescimento do período, conclui: “A ‘economia armamentista permanente’ contribuiu substancialmente para a acumulação acelerada de capital na ‘onda longa’ de 1945/65, mas não foi o determinante básico dessa onda.” (p. 216) Não obstante, suas demonstrações corroboram em muito a tese de Mészáros acima referida, além do que ambos concordam com o fato de a indústria armamentista não fornecer soluções definitivas para as crises do capital. e continua sendo um dos vetores principais de deslocamento e administração da crise de superprodução nos tempos atuais. Ele constitui a única força capaz de romper o nó górdio de como combinar máxima expansão possível com taxa de uso mínima das mercadorias. E isto porque ele opera uma reestruturação complexa do conjunto da produção e do consumo de modo que, no seu interior, 1) a produção destina-se, ela mesma, à destruição e, com isso, 2) elimina a dependência de qualquer consumo real.  O Estado é o grande capitalista nesse setor; ele é que alavanca esta produção, arrastando no seu bojo inúmeros capitais privados. É também o grande comprador dos produtos desse setor, guardando-os para serem utilizados destrutivamente tão logo a conjuntura de guerra assim o exija. Nesse exato sentido, a nação mesma é a grande financiadora e compradora dos produtos do complexo militar-industrial, embora tais produtos não tenham valor-de-uso nenhum para os indivíduos humanos reais. Noutras palavras, este complexo
Aloca uma parte massiva e sempre crescente dos recursos materiais e humanos da sociedade a uma forma de produção parasitária e autofágica, que está tão radicalmente divorciada, em verdade oposta, da efetiva necessidade humana e seu consumo correspondente, que pode visualizar como seu fim último e racional até mesmo a total destruição da humanidade. (Mészáros, 1989: 79)
Este é o resultado de uma formação social em que a função de controle sobre a produção e distribuição da riqueza não é exercida pelos reais produtores; e tampouco as instituições que conectam os indivíduos ao gênero são regidas pelos próprios sujeitos. Nessa formação social, é todo o metabolismo reprodutivo da sociedade que se encontra involucrado por uma força estranha e hostil que foge ao controle dos indivíduos reais — uma força subterrânea que só conhece a si mesma como limite e parâmetro. Disto resulta que a tomada da função de controle por parte dos reais sujeitos históricos — que Marx chamou de produtores livremente associados — deve se dar coetânea à superação dessa forma social de produção e reprodução da vida. E esta alternativa é tanto mais urgente quanto mais se intensificam as contradições desse sistema, trazendo à ordem do dia um clima sombrio e tenebroso de terror e destruição. Uma dessas contradições trata exatamente da eliminação de trabalho vivo do circuito da acumulação, condenando parcelas significativas da classe trabalhadora às iniqüidades da barbárie social. É dessa contradição que trataremos a seguir.
2	Destrutividade do capital e seus efeitos sobre o trabalho 
É da natureza do capital que revolucione constantemente as forças produtivas, não por ansiar responder às necessidades crescentes da sociedade, mas porque esta é uma condição da reprodução do valor em escala ampliada. E na medida em que o valor depende da exploração do trabalho, o capital tem de encontrar meios cada vez mais eficazes de desenvolver e controlar o potencial produtivo deste com o fim de se apropriar de maior quantidade de sobrevalor. Por isso, o desenvolvimento técnico torna-se um movimento endógeno ao próprio movimento de acumulação de capital.
Outrossim, este sistema sócio-produtivo, por fundar-se na exploração do trabalho livre, põe em vida classes sociais antagônicas, cujo estatuto identitário define-se pelo lugar que ocupam na estrutura de controle e apropriação do excedente econômico. Com isto, um conflito endêmico se incrusta na própria ossatura do sistema social, condicionando (no sentido forte do termo) toda sua dinâmica. Na reprodução mais ampla da sociedade, ele toma a forma de confrontos políticos ou lutas abertas entre as classes. “... todas as lutas no interior do Estado, a luta entre a democracia, aristocracia e monarquia, a luta pelo direito de voto etc., etc., são apenas as formas ilusórias nas quais se desenrolam as lutas reais entre as diferentes classes. /.../ toda classe que aspira à dominação, mesmo que essa dominação, como no caso do proletariado, exija a superação de toda a antiga forma de sociedade e de dominação em geral, deve conquistar primeiro o poder político, para apresentar seu interesse como interesse geral, ao que está obrigada no primeiro momento.” Marx & Engels (1993: 48-49). No âmbito das empresas, este conflito toma a forma de uma resistência espontânea ou conscientemente dirigida por parte dos trabalhadores. Como, desgraçadamente para o capital, este fantasma não pode ser eliminado, pelo menos tem de ser remediado (manipulado!) da maneira mais eficaz para que o processo de extração de sobretrabalho não seja perturbado. Para tanto, o mais tosco capitalista percebe que o desenvolvimento de maquinário e de novas formas de organização e gestão do processo laborativo é uma das formas eficazes de fazer frente à rebeldia explícita ou latente do trabalho.
Ante a isso, podemos adiantar que o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo tem por força motriz dois fatores estruturais: a necessidade de extração crescente de sobretrabalho e a luta de classes. Em face da obviedade do primeiro fator, assinalemos apenas, em referência ao segundo, que, para fazer frente à resistência dos trabalhadores, o capital tem de inventar novas formas de controle do processo de trabalho, seja inovando o aparato técnico-instrumental, seja reestruturando a cooperação do trabalho através de novos métodos organizacionais e de gestão. Não se deve a outra coisa a reestruturação técnico-produtiva colocada em curso desde os anos 70. Vejamos por quê.
A especificidade da crise dos anos 70 colocava para o capital pelo menos dois desafios: voltar a expandir-se sem alargar a esfera da circulação e vencer o poder entrincheirado das organizações do trabalho erigidas sob a égide da regulação fordista. Isto é o mesmo que dizer: o capital tinha de encontrar meios de exploração mais intensiva e racional dos mercados existentes e, ao mesmo tempo, recompor em novas bases sua ideologia e seu aparato de força com o objetivo de desmantelar a cultura organizativa e as entidades dos trabalhadores e, assim, recompor sua hegemonia em novas bases.  Se até então uma idéia de inclusão social — que resultaria do jogo das forças do mercado conjugado com a proteção e assistência do Estado Providência — dava base ao compromisso fordista, dali por diante os trabalhadores deveriam acostumar-se com a eliminação de vastas levas de indivíduos do circuito da acumulação e, ademais, com a desresponsabilização do Estado para com o infortúnio desses trabalhadores. 
No que respeita ao primeiro desafio, o capital respondeu com uma profunda reestruturação técnico-produtiva que engloba a) a conversão da tecnologia eletromecânica para a microeletrônica; b) uma mudança considerável na estrutura de relações interempresas; c) a reorganização do trabalho e da produção, conjugando traços do taylor-fordismo com novos métodos e d) a recomposição da estrutura da circulação, criando blocos e mercados comuns entre nações. Por seu turno, estas mudanças não poderiam se processar na base do sistema sem a correlata articulação de uma ofensiva ideo-política, baseada num ultraliberalismo, que selasse no plano mais amplo da reprodução social o predomínio do mercado e de suas práticas autofágicas. Este último movimento é o responsável pela investida contra as conquistas do trabalho e suas organizações, seja através da plasmação de uma ideologia todo-poderosa que cria um clima de desespero caracterizado pelo salve-se- quem puder, seja através do uso da força opressora do Estado contra os movimentos contestatórios da nova ordem. E foi este movimento a alternativa do capital para o segundo desafio.
Por motivo de espaço e do recorte aqui adotado, havemos de tratar apenas da primeira leva de acontecimentos, marcadamente das alíneas a, b e c.

2.1 	Reestruturação técnico-produtiva e estranhamento do trabalho
É preciso realçar de antemão que a tecnologia microeletrônica potencia o trabalho de forma inaudita, resultando num aumento vertiginoso da produtividade. Isto porque ela traz a virtualidade da automação não só dos movimentos físicos do trabalhador mas de parte das tarefas intelectuais, ao mesmo tempo que propicia a interligação de vários equipamentos entre si, perfazendo um monstro mecânico que passa a funcionar sozinho como se tivesse o diabo no corpo. Estas virtudes do maquinário computadorizado têm por conseqüência imediata a eliminação quase total da porosidade do trabalho, resultado de uma densa compactação e de uma continuidade tênue, mas perene, do trabalho em processo — como fosse um fio d’água que se precipita do alto do penhasco. De outro lado, as máquinas programadas por via da acoplagem de microprocessadores tornam-se flexíveis o bastante para serem adaptadas e readaptadas constantemente em atendimento a demandas específicas e diferenciadas — estratégias que se tornaram vitais na vigência de um padrão de acumulação que sobrevive, em grande medida, da exploração de nichos de mercado. Ademais, a tecnologia microeletrônica permite uma drástica diminuição de tamanho das plantas industriais, sendo um dos vetores materiais que permitem a transmigração do capital industrial para várias partes do mundo em busca de regiões mais férteis.
Reunidas, estas virtuosidades do padrão tecnológico microeletrônico constituem fator central do aumento da produtividade do trabalho para o capital, o que resulta na drástica diminuição do tempo socialmente necessário à produção das mercadorias e num vertiginoso aumento do tempo excedente. O infortúnio disso para os assalariados é que nas circunstâncias atuais em que o capital não se expande mais lateralmente, mas prima por uma forma de acumulação baseada na conquista de posições no interior dos mercados existentes e na exploração intensiva de demandas localizadas, ocorre um paradoxo: o tempo liberado na produção social não é incorporado totalmente à estrutura da acumulação razão porque todo aumento de produtividade, via de regra, passa a resultar em dispensa de trabalho vivo. E isto ocorre não somente porque a cooperação complexa encontra o equivalente do consumidor de massa na produção destrutiva e de luxo,  Além da produção descartável e diretamente destrutiva, a produção de bens de luxo responde por parte das iniqüidades da cooperação complexa ao eleger como consumidores de potencial quase ilimitado uma parcela ínfima da população, inclusive capitalistas e alguns trabalhadores, enquanto condena centenas de milhares de trabalhadores ao sofrimento e à fome. podendo, assim, descartar trabalhador assalariado, mas também porque o capital tem conseguido impor, ao mesmo tempo, o alongamento da jornada e a mais densa intensificação do trabalho sobre os trabalhadores empregados.  A reportagem de capa da Revista Veja de 05 de abril de 2000, pp. 122-129, apesar de fazer uma apologia do aumento da jornada e intensificação do trabalho no reinado da tecnologia mais moderna, o que mostra verdadeiramente é quanto o trabalho passou a ser mais explorado. Na matéria, a revista mostra o ranking dos 15 países em que os trabalhadores se submetem a jornadas maiores de trabalho. Os asiáticos industrializados encabeçam a lista, sendo que o Brasil ocupa o 8o. lugar antecedido pelos Estados Unidos, que ocupa o 7o. É revelador que não apareçam na lista os países europeus, precisamente porque nestes países o padrão moral e cultural conquistado pelo trabalho ao longo dos últimos dois séculos de luta acirrada com o capital não permite que estas taras capitalistas aconteçam.  Este fato é um condicionante fortíssimo do paradoxo acima aludido na medida em que permite a exploração de uma massa de mais-valia suficientemente grande para a valorização do valor, embora empregando uma parcela cada vez menor da força de trabalho disponível. Como isso tem ocorrido?
O artifício engenhoso, que constitui uma das nuances da reestruturação produtiva responsáveis pela recomposição da massa de mais-valia, trata da instauração da empresa rede. Esta se estrutura da seguinte forma: as grandes empresas passam a dedicar-se apenas ao foco do seu negócio, transferindo para outras menores — e a elas subordinadas — a realização de parte considerável das suas atividades. Conhecida como terceirização ou subcontratação, esta prática é a responsável pela recomposição das formas de extração e apropriação do sobretrabalho perfazendo uma situação em que, ao fim e ao cabo, a grande corporação é quem se apropria da maior parte da mais-valia produzida na rede de subcontratadas, embora não seja responsável diretamente pela sua produção. Precisamente porque a empresa-mãe opera com capital intensivo, o mecanismo da empresa rede passa a idéia profusamente divulgada de que o trabalho se esfumou enquanto categoria estruturadora da produção, tendo sido substituído pela ciência e pela técnica.  Todavia, de um ponto de observação mais privilegiado, Teixeira (1996: 69) pode adversar:
É claro que as grandes unidades de capital transformaram o layout de suas estruturas produtivas num gigantesco esqueleto mecânico, onde se pode caminhar por suas vértebras, metros e mais metros, sem encontrar uma “viva alma”. Embora esse esqueleto possa se automovimentar, tenha nele mesmo a fonte de seu movimento mecânico, ele, contudo, precisa de uma fonte “externa” que o alimente. A subcontratação é essa fonte. As grandes corporações contam hoje com uma rede de pequenas e microempresas, espalhadas ao seu redor, que têm como tarefa fornecer os inputs necessários para serem transformados em outputs, por aquele monstro mecânico. Além disso, essas grandes unidades de produção contam com um enorme contingente de trabalhadores domésticos, artesanais, familiares, que funcionam como peças centrais dentro dessa cadeia de subcontratação. Constituem-se todos em fornecedores de trabalho “materializado”, porque, agora, a compra e a venda da força de trabalho são veladas sob o véu da compra e venda de mercadorias semi-elaboradas.
Presos nas teias da empresa rede, os trabalhadores são incorporados na dinâmica da produção de mercadorias de formas bastante diversas, sendo este um dos vetores estruturais responsáveis pela fragmentação e heterogeneização da classe-que-vive-do-trabalho, para falar com Antunes (1999). Assim, os trabalhadores incorporados nas empresas centrais, ocupam também o centro do mercado de trabalho, ali desfrutando de vantagens em comparação com o restante daqueles periféricos (Harvey, 1992). 
Nas empresas centrais, que operam preferencialmente com tecnologia intensiva e, portanto, com quantidade reduzida de mão-de-obra direta, uma nova base social do trabalho passou a prevalecer: o trabalhador aqui detém maior qualificação, inclusive dominando conhecimentos técnico-científicos imprescindíveis à realização do trabalho num ambiente informatizado, integrado e flexível. Este é o caso dos postos de comando, de planejamento e engenharia, de pesquisa e análise de mercado, de gerenciamento de vendas etc., postos que, no fundo, perfazem o núcleo do trabalho diretamente empregado nas empresas-mãe. O preço deste pedaço de oásis? O trabalhador tem de incorporar o ideário da empresa, passando a pensar e agir pró-ativamente para a empresa, enquanto é persuadido a sacrificar em si toda noção moral perante as misérias que o circundam e perambulam nas ruas travestidas de espectros de gente que fora cuspida da órbita da acumulação. Isto é levado a cabo pelos métodos organizacionais e gerenciais de inspiração toyotista que, por isso mesmo, encarnam a quintessência da ideologia do capital na fase da cooperação complexa.  Enquanto ideologia orgânica que opera no interior da empresa, o toyotismo necessita de uma ideologia mais abrangente que crie o ambiente macro-social para sua implantação. No Ocidente esta tarefa é cumprida pelo ideário neoliberal através de práticas estatais profundamente dissocializadoras e desintegradoras guiadas pela quimera do mercado puro.  Tais métodos incorporam, pois, maior densidade manipulatória, uma vez que seu desígnio não é apenas a apropriação do saber e do fazer dos trabalhadores, mas a subsunção da sua capacidade intelectual-afetiva, a captura da sua subjetividade.  Ver Alves (2000), principalmente cap. I. 
Com isto, não só a intensificação do trabalho é garantida — fato que, de resto, se deve muito mais à objetividade dos processos em face da microeletrônica e da informatização —, mas o aumento da jornada de trabalho torna-se prática corrente. Óbvio que para a instauração desse regime de produção que conjuga, no centro mesmo do sistema, intensificação e alongamento da jornada de trabalho, o capital tinha de derrotar as organizações de trabalhadores que ousaram se plantar no coração mesmo das unidades de capital e, aí, disputar o controle da produção e do processo de trabalho. Foi, também, para fazer frente à força dos trabalhadores que os métodos toyotistas foram adotados. Com efeito, os objetivos das mudanças recentes na forma de organizar e gerir o trabalho e a produção podem ser resumidos em: a) busca de aumento dos lucros do capital por via da eliminação da porosidade do trabalho e elastecimento das horas despendidas por cada trabalhador — o que só se mostrou realizável por meio da captura da disposição completa do trabalhador para o trabalho estranhado; e b) o dilaceramento da consciência de classe dos trabalhadores, desviando seus sentimentos e afetos da luta organizada com seus pares e recompondo-os com base nos valores do capital. Ver principalmente Coriat (1994) que faz demonstração de como o toyotismo teve de desmantelar o sindicalismo classista japonês e recriá-lo integrando-o à empresa. Antunes (1999) e Alves (2000) também entendem a emergência dos métodos toyotistas no Ocidente como uma reação do capital contra o poder organizado do trabalho.
Todavia, a alta composição orgânica do grande capital industrial e a tendência à financeirização como forma de apropriação de lucros fáceis, exige um montante de mais-valia que não consegue ser produzido pelos trabalhadores diretamente empregados nas empresas centrais. Esta necessidade é suprida pelas periferias do trabalho que são as principais responsáveis pelo gigantesco colchão de sobretrabalho que dá base à reprodução do capital, mantendo em latência suas crises propiciadas pela tecnificação crescente e pelo aumento vertiginoso do capital rentista em detrimento do produtivo. 
Por causa disso, as periferias constituem uma esfera onde o trabalhador é submetido a regimes e formas de trabalho profundamente destrutivos para que se cumpra a necessidade acima aludida. Aqui, a intensificação e alongamento da jornada de trabalho não são conseguidos por meio de métodos modernos de convencimento e captura da subjetividade, mas por via do despotismo mais chão e pela humilhação que o subarrendamento da força de trabalho propicia e impulsiona. O clima psicológico para tais práticas é oferecido pelo medo do desemprego, e do ponto de vista da reprodução social ampla, pela ação decidida do Estado em quebrar as proteções legais, repor o exército industrial de reserva e desmantelar as organizações do trabalho.  Ver Meneleu Neto (1996). 
Estas periferias se completam com o chamado setor informal da economia e com a massa de desempregados estruturais. Escorregando nos interstícios das periferias, mas compondo-as como elemento central, passou a ter predominância estatística aquele setor da classe trabalhadora que sobrevive por conta própria, os chamados autônomos. Amalgamados na informalidade, eles se encontram na última estação antes de serem descarregados no limbo do desemprego estrutural ou ingressarem na economia política do crime e da violência como forma de sobreviver. 
A base social do trabalho, aqui nessa chafurda infernal das periferias e do desemprego estrutural, não tem nada a ver com as elucubrações fantasiosas que asseguram ter visto nascer um novo e próspero mundo do trabalho — mais enriquecido, mais qualificado, que viceja sobre a base do conhecimento — a partir do padrão técnico microeletrônico e da reestruturação produtiva. Aqui, ao contrário, nas condições de países como o Brasil, os trabalhadores são privados do conhecimento elementar, do usufruto de bens necessários à sobrevivência e se submetem a ritmos, formas e jornadas de trabalho (quando encontram quem os alugue) que remontam ao período de industrialização incipiente, ou são descartados do emprego e da vida social friamente.
***
Podemos concluir que a produção destrutiva na fase da cooperação complexa afeta diferentemente os trabalhadores. Isto não por uma contingência, mas por uma necessidade do tipo de acumulação em vigor. Primeiramente, para atuar com processos baseados em conhecimentos científicos e técnicos, cujo fluxo tem como lastro a informação, um novo tipo de trabalhador se faz necessário: ele deve ser qualificado tanto no sentido do domínio do conhecimento ali operante como no que respeita às atitudes, ao saber-fazer, à capacidade de tomar decisões e  interferir no processo em andamento. Tornou-se necessária a incorporação da dimensão intelectual-afetiva do trabalhador. Porém, o capital só pode incorporar esta dimensão do trabalho negando-a, isto é, se é verdade que o aproveitamento dos afetos, da criatividade, da iniciativa, do poder de decisão — da subjetividade! — de parte dos trabalhadores trata de uma necessidade do padrão de acumulação, resta óbvio que isto deve-se efetivar para o capital, o que significa efetivação de uma subjetividade negada ou inautêntica. Por isso que o capital tem de engendrar formas novas de captura da consciência do trabalhador desviando-a da luta emancipatória, e o faz lançando mão de refinados aparatos de introjeção de valores, inclusive através das práticas de treinamento profundamente eivadas de ideologias. 
Afora este segmento central, a massa da força de trabalho disponível é articulada numa periferia onde se impõem as mais densas formas de exploração ou as mais vis iniqüidades sobre grandes levas de indivíduos expulsos do circuito da produção e circulação mercantis. Enquanto empregados, os trabalhadores das periferias sofrem varias formas de subjugação, além da precarização que, praticamente, significa empobrecimento material e cultural do trabalho, contrariando a idéia de um tendente enriquecimento do trabalho social. Enquanto desempregados, os trabalhadores vivenciam os dissabores de fazerem parte de um contingente estruturalmente jogado à margem da sociedade, abandonado à própria sorte já que mesmo o Estado já não pode mais (nem quer!) resolver seu problema. Mais uma vez, isto não trata de uma contingência que pode ser remediada, mas de uma necessidade estrutural, dado que esta é a forma através da qual o capital consegue extorquir o sobretrabalho necessário a sua valorização nas circunstâncias atuais.
Na cooperação complexa, pois, o trabalho total é constrangido ao mais denso estranhamento pois, ao passo que sua capacidade social engendrou a possibilidade efetiva de usufruto de tempo livre, de riqueza material e espiritual, os trabalhadores têm cada vez mais que dedicar sua vida ativa a um mecanismo que tem em si mesmo sua razão de ser. Esvaziado o sentido do trabalho, é a própria vida, dentro ou fora dele, que se torna sem sentido. Este paradoxo tem de ser resolvido positivamente pelas forças decididas e conscientes do trabalho, pois deixado ao ímpeto incontrolável do capital, é a própria humanidade que pode soçobrar. 

Referências bibliográficas

ALVES, G. Dimensões da globalização – o capital e suas contradições. Londrina: Editora Praxis, 2001. 
__________. O novo (e precário) mundo do trabalho – reestruturação produtiva e crise do sindicalismo. São Paulo: Boitempo, 2000.
ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho – ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999. 
BERNARDO, J. Transnacionalização do capital e fragmentação dos trabalhadores: ainda há lugar para os sindicatos? São Paulo: Boitempo, 2000.
CHESNAIS, F. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996.
CORIAT, B. Pensar pelo avesso – o modelo japonês de trabalho e organização. Rio de Janeiro: Revan; UFRJ, 1994.
MANDEL, E. A crise do capital: os fatos e sua interpretação marxista. São Paulo: Ensaio, 1990.
___________. O capitalismo tardio. 2ª ed. São Paulo: Nova Cultural, 1985. (Os economistas).
MARX, K. Capítulo VI inédito de o capital – resultado do processo de produção imediata. São Paulo: Editora Moraes, 1985.
___________. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse 1857/58). Tomo I. México: Siglo Veintiuno.
___________. Manuscritos econômico-filosóficos. Lisboa/Portugal: Edições 70.
___________ ENGELS, F. A ideologia alemã (Feuerbach). 9ª ed. São Paulo: Hucitec, 1993.
___________. O capital – crítica da economia política. 15ª ed. Livro 1, v. I, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
___________. Para a crítica da economia política; salário, preço e lucro; o rendimento e suas fontes: a economia vulgar. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 
MENELEU NETO, J. Desemprego e luta de classes: as novas determinidades do conceito marxista de exército industrial de reserva. In: TEIXEIRA, F. J. S. e DE OLIVEIRA, M. A. (orgs.). Neoliberalismo e reestruturação produtiva - as novas determinações do mundo do trabalho, São Paulo: Cortez; Fortaleza: UECE, 1996.
MÉSZÁROS, I. A ordem do capital no metabolismo social da reprodução. In: Ensaios ad hominem/Estudos ad hominem, No 1, tomo I – Marxismo. São Paulo: Estudos e edições ad hominem, 1999.
__________. O poder da ideologia. São Paulo: Ensaio, 1996.
__________. Produção destrutiva e estado capitalista. São Paulo: Ensaio,????
PAULO NETTO, J. Capitalismo e reificação. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1981.
__________. Transformações societárias e serviço social: notas para uma análise prospectiva da profissão no Brasil. In: Revista serviço social e sociedade, 50, ano XVII, abril/1996.
TEIXEIRA, F. J. S. Modernidade e crise: reestruturação capitalista ou fim do capitalismo. In: TEIXEIRA, F. J. S. e OLIVEIRA, M. A. de. (orgs.). Neoliberalismo e reestruturação produtiva - as novas determinações do mundo do trabalho, São Paulo: Cortez; Fortaleza: UECE, 1996.
__________. O capital e suas formas de produção de mercadorias: rumo ao fim da economia política. In: BOITO JR., A. et all (orgs.). A obra teórica de Marx – atualidade, problemas e interpretações. São Paulo: Xamã, 2000. 

